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ΛΕΩΝ Ο ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

Α'- ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Ι. 'Έλεγχος τών αύτοβιοyραφικώυ είδήσεων. 

At περισωθείσαι είδήσεις περl τοϋ βίου τοϋ ίστορικοϋ Λέοντος τοϋ 
Διακόνου, ώς άλλως τε συμβαίνει προκειμένου περl πλείστων άλλων βυζαψ 
τινών Λογίων τοϋ δεκάτου αίώνος, είναι Εξαιρετικώς πενιχραί, ούδεμία δ8 
ύπάρχει περl τοϋ συγγραφέως τούτου εύ-ltεία μαρτυρία έκτΟς τών ίδίων τον 
συγγραφών. Οϋτω, δι& να άνασυνΗέσωμεν άδρομερώς τ& τοϋ βίου του ε'ί
μεθα ήναγκασμένοι να άρκεσθώμεν σχεδΟν άποκλι:ιστικώς είς τα όλίγα αϋτο
βιογQαφικd στοιχεία τα Εγκατεσπαρμένα έντΟς τοϋ Ερyου του καί κυρίως τijς 
Ίστορίας. Td πενιχρd ταϋτα στοιχεία έv τψ σuνόλφ των σχεδόν Sχουν ήδη 
άπό πολλοϋ συλλεγij καl έξιχνιασθϊl -δπΟ τοϋ πρώτου Εκδότου τijς 'Ιστορίας, 
Καρόλου- Βενεδίκτου Hase ι, Sκτοτε δΕ έπαναλαμβάνονται χωρίς ν& προσ
τίθηται σπουδαίόν τι ύφ' δλων δ σων ή σχολή θ η σαν περί τΟ ι'tέμα 11• Δια τών 
έφεξής έπιχειροϋμεν νέαν έπί εlιρυtέQας βάσεως σuστηματικfιν φυλοκQίνησιν 

ι Έν Notices et Extraits de manuscrits de la Bibliotheque lmperiale et 
autres Bibliotheques, τ. VIII ( 1810 ), σσ. 258-259 καί ιiκολ91Ηt•ως έν tfi Prae
fatio τfις Παρισινiiς έχδόσεως; τοϋ Λέοντος ( 1819 ), σ. VII ( = εκδ. Βόνν'Υ)ς, σσ. 
XVII- XVIII ). 'Εν τοίς; έξης αl παραπομπαί τόσον είς; τfιν είσαγωγi)ν καί τά σχό
λια τoii Hase Οσον καί. εi.ς τό κείμενον τοU Λέοντος -6-ά γίνωνται κατά τi)ν έκδοσιν 
τής Βόνν'Υ)ς (=Λέω ν Δ ι ά κ.). 'Ομοίως κατά τi)ν έκδοσιν της Βόνν'Υ)ς, έκτΟς έάν 
άλλως δηλοίiται, γίνονται αί παραπομπαί. και εtς: -ι:ούς άλλους βuζαντινοUς ίσtορικοUς. 

2 Πρβλ. λ.χ. W. F ί s c h e r, Beitriίge zur bistorischen Kritik des Leon 
Diakonos und Mic\lael Psellos. Mitteilungen des Instituts fίir όsterreichische 
Geschichtsforschung, Innsbruck, τ. VII ( !886 ), σσ. 357· 358.- Κ. Κ r u m b a· 
c h e r, Geschicbte der byzantinischen Literatur, Mίinchen 18972 , σσ. 266-267. 
- G. Β ο 1 ο g n a, Uno storico bizantino: Leone Diacono, ΙΙ Castello, τ. 2, 
Milano 1950, ιiρ. 9·12, σσ. 2-3.- Μ. Ε. Colonna, Gli storici bizantini dal 
IV al XV secolo, Napoli 1956, σ. 69.- G. Μ ο r a ν c s i k, Byzantinoturcica, 
Berlin 19582, I, σσ. 398-399.- Α. Ρ. Κ a ~ d a η, Iz istorii vizantijskoi kbro· 
nografii Χ v. : Isto~niki Lva Diakona i Skilitsy dlia istorii tretei Cetverti ~~"""-'·•.,, 
stoletija, Vizantijskij Vremennik, "'· ΧΧ ( 1962 ), σσ. 116 ·117. ~/;:;rO~~-"'~ 
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2 Ν. Παναγιωτάκη 

τών έν τfi Ίστορί~ αύτοβιογραφικών είδ-ήσεων συνεξετάζοντες καl Οσα Ελά
χιστα περιέχει τΟ έκδο{}Εν ·δπΟ τοϋ άειμνήστου 'Ιωάννου Σuκουτρij έγκώμιον 
τοϋ Λέοντος πρΟς τΟν αύτοκράτορα Βασίλειον Β' τΟν Βουλγαροκτόνον 1• 

Αί αύτοβιογραφικαl μνείαι τdς όποίας ό Λέων παρενείρει έντΟς τijς 
"Ιστορίας δέν είναι συνάρτησις ένεργοϋ συμμετοχfις εtς τα έξιστορούμενα 
γεγονότα. "Ως φαίνεται, ό συγγραφΕ"Uς δέν διεδραμάτισεν, δπως τόσοι άλλοι 
βυζαντινοl ίστορικοίι ίδιαιτέρως σημαίνον πρόσωπον είς τd: πολιτικά και 
έκκλησιαστικd πράγματα τοϋ καιροϋ του. Kαft' α J.έyει έν τφ προοιμ(φ 
τfiς "Ιστορίας: σδσα όφθαλμοϊς και αύτός τεθέαμαι ..... ταύτα καl δώσω 
γραφfj}> 2

' πράγματι δέ όσdκις έπl διαφόροις εύκαιρίαις παρεισάγει τiιν 
ίδίαν μαρτυρίαν, τΟ πράττει δια να ένισχύσ1ι τό άλη-ΒSς; τfjς διηγήσεως 
γεγονότων τών όποίων ύπfjρξεν αύτόπτης μάρτυς. Τοϋτο δfv είναι βεβαίως 
άσύνηltες έν τfi ίστοριογραφίζ!. 'Ασύνηθες εΙ ναι, τοuλάχιστον έν τii βυζαν· 
τινΌ Lστοριογραφίg, ή παρουσίασις έαυτοϋ είς τfιν Οποίαν παοβαίνει έν 
τφ τέλει τοϋ προοιμίου. 1Η τοιαύτη παρουσίασις δSv Οφείλεται είς διάfi"εσιν 
παωτοτuπίας η είς ίδιαιτέραv τι να έπιfluμίαν αύτααέσκου προβολijς. ~σ Λέων 
έν προκειμένφ μιμείται πιστότατα τό φιλολογικόν του πρότυπον, τi]ν ·rστο· 
ρίαv τοϋ γνωστοϋ λογίου τοϋ έβδόμου αίώνος 'Αγα{}ίου, ό όποίος- άκο· 
λουθών κατ α τοϋτο σεπτα πρότυπα τijς έλληνικfίς ίστοριογραφία~- πα ρου· 
σιάζει έαυτΟν κατd τρόπον Ομοιοv έν παντί 3• 'Ιδού τα σχετικd χωρία .εν 
άντιπαραβολiί : 

Άγαιtίας, 8,18 • 9,7 

iμol 'Αγαθlας μέν όνομα, Μύρινα 
δε πατρlς, Μεμνόνιος δε πατήρ ..... 
Μύριναν δέ ψημι ..... τijν iν τfί 'Aσtg 
πάλαι ύπΟ Αίολέων άπφκισμένην, άμ
φl τι!ς iκβολι!ς τού Πυθικού ποτα
μού, δς Μι ι}έωv iκ Λvδiας τής χώρας 

iς τΟν Ι!σχατον αύλώνα του κόλπου 
τού 'Ελαtτοv iμβάλλει. 

Λέων, 5,4-9 

Δέων είμί Βασιλεlου υίός· πατρlς 
δέ μοι Καλόη, χωρlον τής 'Ασlας τό 
κάλλιστον, παρd. τd:ς κλιτύς τού Τμώ
λοv άνφκισμι:.~ον, άμφl τd:ς πηγδ.ς τού 
Καϋστρlου ποταμού, δς δij τό Κελ
βιανdν παραρρέωv και fjδιστοv θαύμα 

τοίς όρώσι προκεlμενος, είς τΟν τijς 

κλεινής καl περιπύστου 'Εφέσου κόλ
πον πελαγiζων iσβάλλει. 

1 Ί. Σ υ κ ο u τ ρ η, Λέοντος τοίί Διακόνου άνέκδοτον έyκώμιον είς -Βασίλειον 
τον Β', ΕΕΒΣ, τ. Ι' ( 1933 ), σο, 425-434. 

2 Λέων Διάκ., 5,19·22. 

8 Πρβλ. C. Β. Η a s e, Notices et Extraits, έ'ν#~ άν., σ. 260 καί Μ. S i u· 
z i u ω ο ν, Ob isto~nikakh Lva Diakona ί Skilitsy, νizantijskoe Obozrenie, 
τ. 2 ( 1917 ), σ. 141. 

.! 
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Λέων δ Διάκονος 

ΚατΟ: ταϋτα μαν8άνομεν δτι δ πατfιρ τοϋ tστορικοίί έκαλείτο Βασίλειος 
καl Οτι γενέτειρα πόλις του ύπi]ρξεν 'ιi Καλόη, «χωρlον κάλλ-ιστον» πλησιό

χωρον τοϋ Τμώλου καi τών πηγών τοϋ ΚαiJστρου. Ή Καλόη είναι βεβαίως 

ή άρχαία λυδικi] πόλις Κολόη, κειμένη έν τίί ένδοχώρg τijς 'Εφέσου νοτιο· 

δυτικώς τijς Φιλαδελφείας, δεσπόζουσα δΕ τοϋ άνω μέρους τijς κοιλάδας τοϋ 

Κα;jστρου. ΚατΟ: τi]ν άρχαιότητα ή Κολόη ~το γνωστοτάτη ώς έπίκενταον 

τοπικijς λατρείας τijς Άρτέμιδος Κολοηνijς '· Ε!ς τοuς χριστιανικοuς χρό· 

νους ή μικρd πόλις έχρημάτισεν έδρα έπισκοπijς ύποκειμένης είς τi)ν μητρό· 

πολιν τi;ς ~Εφέσου 2• eH Κ αλόη μαρτυρείται καl μέχρι τοϋ δεκάτου τρίτου 

α!ώνος Ό πιιtανώτατα δ8 ταυτ(ζεται προς την τουρκικi]ν κώμη ν Keles ( Ge
Ies ), τi]ν σημερινi]ν Kiraz 4• 

Οϋδ8ν άλλο μανιtάνομεν περi τijς ο!κογενε(ας καi τijς παιδικijς ήλικ(ας 

τοϋ Λέονrος, δυνάμεi!α ομως Υσως νι\ δεχltώμεν μετα τοϋ Hase οτι « pri· 

1 Πρβλ. τΟ παλαιω6έν η δη dρfl-ρον τοϋ Κ. Β ίi r c h η e r έν Pauly · Wissowa 
Real· Enzyklopadie ( = R.E. ), ΧΧΙ Hb., στ. 1107-1108 καi Yv. Μ. Ra m s a y, 
The Historical Geography of Asia Minor, London 1890, σσ. 113, 123, 432, 458-
459. ΤΟ &.ρχαίον όνομα Κολ6η άπαντQ: μέχρι τοίί εκτου μ.Χ. αίώ\•ος Παρ" Ίεροκλεϊ 

{ codd. : Κολοαισlε • Κολοεσlαι) (Ε. Η ο n i g ω a n n, Le Synecdemos d'Hiero· 
kles et lΌpuscule geogτapbique de Georges de Chypre, Bruxelles 1939, σ. 21 ), 
ένφ ό νεώτεροι; τύπος Καλ6η έμφανίζεται ijδη έν τοίς πρακτικοiς τής .Συνόδου της 
Έφέσου ( 431) (Ε. S c h w a r z,, Acta conciliorum oecumenicoruω, Strassburg 
1914:, Ι, 1, 1 ). Άρχαϊ:ον ώσαύτως ε! ναι καί τΟ τοπωνύμιον« Κελβιανδν πεδίον» (πρβλ. 
τα dρftρα « Κιλβιανδν πεδlον ». « Kilbianoi », « Kilbos ( Kilbis} » τοϋ Κ. Β ίi r c h n e r 
έν R.E., ΧΧΙ Hb., στ. 383 -38! καί W. Μ. Ramsay, έν&" άν., σ. 114) δια
tηρη-&εν έν χρήσει και κατά tούς βυζαντινούς χρόνοuς (πρβλ. Θ ε ο φ ά ν η ν, έ'κδ. 

C. de Boor, 417,29, 'Άννα ν Κομνηνήν, έκδ. Α. Reiffersheid, 11, 226,18-25, 
237,21, 'Ιωάννη ν Κίνναμον, 39,Η, Γεώργιον Άκροn:ολiτην, 30,195 
καi Ε ύ φ ρ α ί μ, στ. 7530, 7756 ). 

2 Πρβλ. ν. Laurent, Le corpus des sceaux de lΈmpire Byzantin, 
t. ν: L'έglise. Ι partie: L':έglise de Constantinople. Α: La Hierarchie, Paris 
1963, σσ. 196 · 197, όπου πάσα ή προγενεστέρα βιβλιογραφία. 

s F. Miklosich·J. Mίiller, Acta et diplomata graeca medii aevi, 
τ. Ιν, Vienna 1871, σσ. 15! · 155 (πρόσταγμα έν τφ όποίφ μνημονεύεται Θεόδωρος 
ό Καλό&ετος "δούξ τοϋ θέματος τών Θeq.κησίων καl. τijς χώρας Πvρylov καί Καλ6ης » ). 

4 την Καλόην εtχε πιστεύσει δη ένετόπισεν έν τοϊς έρειπίοις πλησίον τού χω
Qίου Yaka Keui ό C h. Τ e χ i e r, Asie Mineure. Description geographique, 
historique et archeologique des provinces et des villes de la chersonnese 
dΆsie, Paris 1862, σ. 247. Άκολούitως ή είίρεσις έπιγραφijς μνημονεuαόσης «Κο
λοηvών κατοικlαv:. έν tfi σημερινίi κώμn Koula, καi. ή όμοιότης τών δύο τοπωνυ· 
μίων, έβοήfl-ησε τΟν συσχετισμΟν Koula- Καλόης. την άποψιν ταότην άντέκροuσεν 
ό \V. Μ. R a m s a y ταuτίσας την Καλόην πρΟς τi]ν κώμην Keles ( έ'ν&.' άν., σ. 
105: ). ΠαQά τό;ς έν προκειμένφ άντιρρήσεις τοϋ G. R a d e t, La Lydie eι le Monde 
Grec au temps des Mermnades ( 687· 54.6 ), Paris 1893, σ. 36, σημ. 1 καl κvρίως 
σ. 312 ( ΠQβλ. ίπίσης καί. Κ. Β u r e s c h, Aus Lydien. Epigraphisch • Geogra· 
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mam aetatulam in patria parentumque disciplina videtur exegisse • • 
Δι& τΟν προσδιορισμΟν τοϋ Ετους γενν~σεώς του χρήσιμα, αν καί 1}κιστ~ 
σαψi;, εtναι Οσα περαιτέρω λέγει άφηγούμενος όποίαν Εντύπωσιν τοϋ εtχε 
προκαλέσει Ο αύτοκράτωο Νικηφόρος Φωκάς τΟν Οποίον είδεν Εφιππον καί 
απτοητον \'α ιασχι n τας ο ους της Κωνσταντινουπόλεως έν μέσφ πλή3ους " 

1 
' δ 1ζ ' 'δ ' 

δυσηρεστημένων καί Sτοίμων πρΟς ταραχ<Χς πολι των, έξηρεθισμένων Εναντίον 
τοϋ Λέοντος τοίί Κοuροπαλάτου, άδελφοϋ τοϋ αί'Jτοκράτορος. Ό Κουροπα· 
λάτης Εκμεταλλευόμενος τήν {}έσι ν του είχε συσσωρεύσει πλούτη κερδοσκο· 

πών έκ τfiς μονοπωλήσεως της έμπορείος τοϋ σίτου έν τii βασιλευούσu καl 
ιi κρατοϋσα σιτοδεία είχε προκα~~έσει τi}ν μfiνι ν τοϋ πλήδους έναντί ον του 
και ε'ναντι'ον - " ι 2 τ' > 'δ • του αυτοκρατορος . α επεισο ια ταύτα Ελαβον χώραν κατ· 

Απρίλιον τοϋ 967 καί κατ• έκείνην τi]ν έποχi]ν ό Λέων ώς λέγει παρεπε-
δ1 " Κ ι ι ημει εν ωνσταντινουπόλει Οπου εtχεν Ελflει διd νd συνεχίσu τdς σπουδάς 

·τ' δ' ' ' ' έπ 'ζ ' τ~υ. « οτε η~ και αvτ~ς εχωρια ov ο ταϋτα γράφων τfί Βύζαvτος s έπl 
λογων σvλλογην τε και παfδεvσιν, μειράκιον Wν» 4• 'Επί 1 .n βάσει του ώ-
~· 'cH ί' ι:ι ιι ~ ανω χωριου ο ase ε καζει οτι « a. g66 eum egisse annum circiter sex· 
tum et decimum » καl τοποδετεί τΟ Ετος γεννήσεως τοϋ συγγραφέως περί 

. ο ος ι μ ρακιον» ει ναι ιαν αοριστος και περιληπτικός. ΚατΟ: τi]ν το' 950' 'Ο "ρ ο ει ' • λ' ~ ~ • 
κ~ασ~ικiιν χρi'jσιν εδήλου προκεχωρημένον στάδιον εφηβsίας '· Ή χQi'jσις 
;ης λεξsως παρa Βυζαντινοίς δΕν επιτρέπει άκριβέστερον προσδιορισμον τi'jς 

εννοουμένης ηλικίας. Οϋτω λ. χ. η • Αννα η Κομνηνiι μsταχειρίζεται τaς λέ· 
ξεις «μειράκιον» καί «νεανtσκος» διd τΟν πατέρα της Άλέξιον είς τi}ν fιλι· 

κίαν τών 14 έτών 7, ύπάρχουν δΕ παραδείγματα χρήσεως τfiς λέξεως πρΟς 

pbische Reisefriichte, hinterlassen von -, herausg. von Ο t t ο R i b b k 
L · · !898 ' e c • e1pzlg I σ. 198 ) η τ~ηαύtη άποψις τού Ramsay εχει σήμερον έπικρατήσει. 

Πρβλ. Ρ. L e m e r 1 e, L'Emirat d' Aydin. Byzance et 1 Όccident. Recherches 
sur • La Geste d'Umur Pacha », Paris 1957, σ. 25, σημ. 1 δποu πιiσα ή λοιπή 
περ~ τοU it-έματος βιβλιογραφία. ' 

1 Λέων Διάκ., σ. XVII. 
2 Πρβλ. ] . L a u r e n t, Skylitzes et Nic6phore Pbocas, Byz. Zeitscbr. 

τ, 7 ( 1897 ), σσ. 3!8. 321. ' 
8 :ο Παρισινόν χειρόγραφον τijς 'Ιστορίας παραδίδει ένταύfi>α « γράψΟ'I'τι Βυζάv~ 

τιος »,,το ό~οϊ:ον διατηρεί ό Η ase έν 'ffi έκδόσει, ύποσημειών πάντως τήν άναμφιλέ· 
κτως ορ'ftοοτεραν γραφήν « γράφων η} Βύζαντος », τήν όποίαν καί άποκατεστfισαμεν 

4. Λέων Διάκ., 65,8-9. ' 
5 Αiιtό-6-ι, σ. XVIII. Παρατηρητέον δτL ό Hase σημειοί ένταϋ-3α ω' e ε"tος t -

- • δ" • 966 • ' • ~ ou τοu επεισο ιοu το , αντι τοϋ ορitοϋ 967. 
6 Πρβλ .• ",Α ρ ιστοφάνη~ Βυζάντιον, Περί. Ονομασίας ήλικιών, S:κδ. 

Α. Nauck, αποσ:t. 1, σσ. 88 κ.εξ., 97. Έπίσης Πολuδεύκους "Ονομαστικόν 
εκδ. Ε. Bethe, ΙΙ, 9. I 

7 "'Αννα Κομνηνή, Ι, 9,ιS,ί!Ο. 
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δήλωσιν Ετι τρυφερωτέρας ήλικίας ~. "Εχομεν έν πάση περιπτώσει τfιν Υ\'ώ· 
μην Οτι Ο Λέων έν τ& προαναφερ8έντι χωρίφ έννοεί ήλικίαν ώρίμου έφη· 
βείας, τοϋτο δΕ σuμπεραίνομεν έκ τών δύο άλλων χωρίων Οπου μεταχειρίζεται 
τfιν λέξιν «μειράκιον». Οϋτω, κατιl τήν έξιστόρησιν τijς έν8ρονίσεως τοϋ 
Ρωμα\'Οϋ τοϋ Β', ό όποίος γνωρίζομεν Ο τι άνfiλθεν είς τΟν -θρόνον άγων τΟ 
είκοστΟν πρώτον Ε τος τiiς ήλικίας του 2 , ό νεαρΟς αύτοκράτωρ χαρακτηρίζεται 
-δπΟ τοϋ ίστορικοϋ ώς «ijδη τήν τών μειρακfων πaραλλάττων ήλικlαν και 
πρΟς άνδρα τdν τέλειον μετασκεvαζ6μενος» 8

• Έπίσης περιγράφων ό Λέων 
τΟν άδόκητον δάνατον τοϋ νεαροϋ Βάρδα, μονογενούς υίοϋ τοϋ Νικηφόρου 
Φωκά, λέγει περί αύτοϋ τ& έξiiς: <t( ό ΒάQδας) κατd παιδιdv ού πρΟ πολλών 
των χρόνων προς αiπανεψιοv avτov ( sc. τοϋ Ν ικηφόρου ) (Πλεύσης το μει
ράκιον ιlινομάζετο) κοντψ τfιν βλεφαρiδα τιτρώσκεται» '· Καl δsν γνωρίζομsν 
μέν τfιν άκριβη ήλικίαν του Πλεύσου, συνάγεται πάντως Οτι ούτος fίτο άρκο-ύν· 
τως ένήλικος Wστε να τοϋ έπιτρέπηται να συμμετέχn είς Επικίνδυνα πολε· 
μικd παίγνια καί νd άσκf}ται είς τfιν ίππομαχίαν. ·Εκ τών άνωτέρω χωρίων 
δύναται ν& έξαχδίj τΟ συμπέρασμα Ο τι ό Λέων διd της λέξεως «μειράκιον ι; 
έννοεί Βφηβον δεκαοκταετή η καί πλέον. Θεωροϋντες ώσαύτως Οτι ή ήλικία 
τών 16 Ετών πεQίπου, τi]ν όποίαν δέχεται ό Hase, δΕν φαίνεται όSριμος διU 
την έπιδίωξιν άνωτέρων σπουδών έν τϋ πρωτευούσu, είκάζομεν Οτι 1) χρο· 
νολογία γεννήσεως τοϋ Λέοντος δέον νa ταχθΏ όλί γον προ τοϋ ~τους 950. 
Σημειωτέον έπίσης ένταυftα Οτι έν έτέρφ χωρίφ τfις ςΙστορίας, Οποu περι· 
γράφεται η όλικfι ~κλsιψις τοϋ i\λίου τi'jς 22ας Δεκεμβρίου 968, ό συγγρα· 
φεiJς άναφέQΕL καί πάλιν Οτι «τότε και αύτΟς έγώ τφ Βvζαντfφ έπεχωρία
ζον, μετιών τήν έγκύκλιον παtδεvσινι; 5

• 

•Ως καταδεικνύεται έκ του 8ργου του Ο Λέων Βτυχε λαμπράς μορφώσεως 
Εν Κωνσταντινουπόλει. Td πρώτα γράμματα άσφαλώς δ& εlχε διδαχftη έν 
τϋ Καλόu 6• cy πΟ ποίας συν{}ήκας έξεκίνησεν 6χεί-3εν διd νd μεταβiί είς τiιν 

1 Πρβλ. Φ. Κ ο u κ ο υ λ έ ν, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τ. Α, Ι, 'Α'ftοfιναι 

1948, σ. 43. 
2 Θεοφ. Συνεχ., 469,9·10. 
3 Λέων Διάκ., 6,4-5. 

4 Αύτό-6-ι, 40,25 • 41,2. 
5 Αύτό-&ι, 72,16-18. 
6 'Η έκπαίδεuσις Λαζάρου του rαλησιώτου, yεννη&έντος όλίyας δεκαετίας 

άργότερον έν τfι γειτονικfι Μαγνησίςι, ήρχισεν άπό του εκτου ετοuς τfις ήλικίας τοu 
( Acta Sanctorum, Nov. ΙΙ, σ. 510 ). 'Η συνήfl>ηι; ήλικία είσαγωγfις εtι; σχολείον ητο 
μεταξύ έπτά καt έννέα έτών' πρβλ. Φ. Κ ο υ κ ο u λ έ ν, S:ν&" άν., τ. Α, Ι, σσ. 41 • 45. 
Πρβλ. ώσαύτως τάς εtδήσειι; περί έπαρχιακών σχολείων τάι; όποίαι; συνεκέντρωσεν έξ 
άγιογραφικών πηγών ό Α. Ρ. R u d a k ο v, OCerki vizantijskoi kultury po dannyω 
greCeskoi agiografii, Moskva 1917, σσ. 99 · 102. 
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"ασιλευ'ου " • Δ' '!I" ' ~ "' ' .ο. έ " " Α' μ σαν ι:tγνοουμεν. εν rιτο και τοτε ασυνηuες ν οι, ως ο εων, νd: 

Εγκαταλείπουν τ&ς έπαρχιακι.Χς πόλεις των καί ν& κατευ3ύνωvται είς τήν πρω· 
τεύουσαν πρΟς έπιζήτησιν &νωτέρας παιδείας. 8/Ισως πρΟς τοϋτο έβο1]ttοϋντο 
έντοπίως Οσοι νέοι έπεδείκνυον ζf}λον είς τιΙς σπουδάς των, πι3ανώτερον Ομως 
φαίνεται Οτι οί πλείστοι μετέJ)αινον εϊς Κωνσταντινούπολιν έξ ίδίας πρωτο-
Rουλ' ' δ • "δ' ' Α" ~•· β β ' "' ' ' μ ιας και ι ι ιων μεσων. ι συννηκαι ε αιως εποικιλλον κατα περί-

πτωσιν. Συχνάκις κατ"' έκείνην τ1)ν έποχi)ν ή μετάβασις Επαρχιωτών νέων 
διά σπουδάς είς τfιν πρωτεύουσαv έγένετο τii συνδρομij εύκαταστάτου συγ· 
γενοϋς η γενναιοδώρου τινος &ξιωματούχου. Γνωρίζομεν δύο συγχρόνους τοϋ 
Λέοντος περιπτώσεις. "Ο ποl•uς Συμεών δ Νέος Θεολόγος ( 949 · 1022) ήλ· 
θεv ε!ς Κωνσταντινούπολιν μεταξiι τών έτών 960. 963 προσκληθεiς f!πο τοϋ 
ι!είου του και παρεδόθη ε!ς «γααμματιστfιν» διd να διδαχθϋ τi)ν «παοπαι
δεtαν» 1

• "Ολίγας δεκαετίας ένωρίτερον δ • Α{}ανάσιος ό • Αfiωνίτης, μετ& τfιν 
άπόκτησιν στοιχειώδους μορφώσεως έν Τοαπε~οϋντι, ήδυνή{}η vd συνεχίσn 
τdς σπουδάς του έν Κωνσταντινουπ6λει βοηflη{}εlς ύπΟ παρεπιδημοϋντος έν 
ΤραπεζοUντι είσπράκτορος τών φόρων, είς τόν όποίον εΙχε προκαJ.έσει έντύ· 
πωσιν ή εύφυtα τού νεαροϋ "Αflανασίου. 'Εν Κωνσταντινουπόλει δ 'Α ftα-
α'σ " ' " δ δ λ ' ' " 'δ ξ ' '_ο. ' ν ιος εφοι τησεν εν « ι ασκα ειφ» και επε ει ε τοιαυτην φιλομαuειαν ώστε 

ένrΟς όλίγων έτών i]ρχισε καί αiιτΟς vd διδάσχn ίδρύσας μάλιστα έπί τijς 
έποχiiς Κωνσταντίνου Ζ' τοϋ Πορφυαογεννήτου όνομαστόν ίδιωτικΟν σχο· 
λείον 1 Α" " ' ' "δ' δ' ... " ' • . ι εγκατασπαρτοι σχετικαι ει η σεις εν μας επι τρεπουν να σχημα-

τίσω μεν μίαν όπωσοϋv σαφij tδέαν περι τοϋ δλου συστήματος τijς βυζαντι· 
νijς έκπαιδεύσεαις κατα τόν δέκατον αίώνα. ΕΙναι πάντως yναιστfι ή λειτουρ
γία έν Καινσταντι\•οuπόλει άρι8μοϋ ίδιωτικΟΟν σχολείων, -αις τΟ ίδρu8Εν ύπΟ 
τοiί 'Αθανασίου. Τα σχολεία ταiίτα προσέφεραν δευτεροβάι!μιον, ώς λέyομεν 
fιμείς σήμερον, έκπαίδευσιν, διηυflύνοντο δΕ ύπΟ ίδιωτών διδασκάλων οί 
όποίοι είσέπραττον δίδακτρα 3• Ή «έγκύκλιος παlδευσιςJ>, tt]ν όποίαν άνα· 

• • Λ' ι Β Α ; c "'λλ , c ~ ; λ δ • φερει ο εων, ε ναι tμαιως rι α ως γνωστη ως «εγκυκ ιος παι εια», δρος 

έπιβιώσας έκ τi]ς έλλrινικijς άρχαι6τrιτος, συνίστατο δΕ είς βασικ't]ν διδασκα· 
Η αν γραμματικi'jς, συν/Jέσεως και Clλλων μαι!ημάτων 4 • Λίαν διαφωτιστικa 

1 Ι. Η a u s h e r r, Vie de Symeon le Nouveau Theologien par Nicetas 
Stethatos ( Orientalia Christiana 45 ), Roma 1928, σ. XC, 2. 

2 Ι. Ρ ο m i a 1 ο v s k i j, .Zitie prepodobnago Athanasija Athonskago, Sankt
ρeterburg 1895, σσ. 54-55. L. Ρ eti t, Vie de Saint Athanase l"Athonite, Ana
lecta Bollandiana, τ. XXV ( 1906 ), σ. 14 κ.έξ. 

8 ~- Β r ο w η i n g, The Correspondance of a Tenth- century Scholar, 
Byzantιon, τ. XXIV ( 1954 ), σ. 436. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, έν{}' άν., σ. 84 κ.έξ. 

4 Περί. τijς c Εγκυκλίου παιδείας,. Ορα F. F u c h s, Die hδheren Schulen 
von Konstantinopel im Mittelalter ( Byz. Archiv 8 ), Leipzig 1926, σ. 4t κ.έξ. 
καi Φ. Κ ο υ κ ο u λ έ ν, Εν&• άν., σσ. 108- 121, 
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δ • " ' δ ' τΟ " προκειμένφ τόσον διΟ: την ήλικίαν τών σποu αστων οσον και ια 
εν ι ι:ι~; ,_ ... ~, 

ριεχόμενον τij .. διδασκαλίας, ε1ναι οσα αναφερει περι του κατα τας αρχας 
ΠΕ ':> ~ , ~ ; Σ δ' e ι ~. 
τοϋ Ενάτου αίώνος άκμασαντος Στεφανου επισκοπου ουγ αιας ο τοσον εν 

διαφέρων βίος του : ιι έν τφ όκτωκαιδεκάτφ lτει τής ήλικlας α-ότοϋ την έν
τdς γραφfιν καl έκτΟς εlς liκρ_ον έξασκήσας, γραμματικήν τε καl ποιητική~, 
άστρονομlαν τε καl γεωμετρlαν καl πάσαν την έγκύκλιον παlδευσιν καλως 
tκδιδαχθεlς ..... » ι. το χωρίον τοϋτο πιftανώτατα άπηχεί την κατάστασιν κατ& 
τΟν δέκατον αίώνα. 

ΔΕν εtναι άπολύτως σαφ8ς εαv ot σπουδασταl οί έπι8υμοϋντες την &πό· 
κτησιν άνωτάτrις μορφώσεως έπετύγχανον τοϋτο δια τiiς παρακολουθήσεως 
α8ημάταιν ύψηλοϋ Επιπέδου έντΟς τών ίδιωτικών σχολείων η εαν ~πρεπε 

μ ; ? "' ~ - _Q.δ ' ο ' 
πρΟ..- τΟν σκοπΟν τοϋτον να φοι τησοuν εις εν εκ των καυι ρυματων ανωτα· 

':> ; c ' 'Α δ ' 1 ' ' τη"' παιδείας έν τii πραιτευουσυ, οΙα rι Πατριαρχικrι κα 'r}μια και το 
Π~νεπιστήμ.ιον, τΟ όποίον ε1χεν άναδιοργανώσει περι τΟ 945 ό Κω\'σταντί· 
νος ό Ζ' 8. 'Εκ τών πολλών σχετικών είδήσεων τijς έποχ'i]ς συνάγεται Οτι είς 
τfιν άνωτάτην έκπαιδευτικ-Υιν βαftμίδα Εγένετο διάκρισις και πιθανώς ύπfiρχε 
διαχωρισμος μεταξiι θύρα/Jεν παιδείας και ι!εολοyικi'jς μαθήσεως, τijς τελευ· 
ταίας συστηματικώς διδασκομένης έν τiί Πατριαρχική "Ακαδημ(~. Οϋτω 
περι ΣυμεΟΟνος τοϋ Νέου Θεολόγου πλrιροφορούμεftα Οτι «τελεωτlρας άπτ6-

' "λ ~ δ I ~ - ~ξ λ μενος ήλικlας καl τελεωτέρωv fjπτετο μαθηματων ..... ε ειπετο ε αυτφ ε ε -
ληνισθfίναι την γλώτταν τfί &ναλήψει παιδε{ας τής θύραθεν καΙ λ6γοv εf!μοι
f!fiσαι ρητορικού»' άλλα τοϋτο τοϋ άπήQεσκε και ένδιαφερ{}είς μόνον δια τfιν 

ραμματικήν, Εστρεψε τα νώτα εtς τfιv «lξωθεν παιδεlαv» και άφωσιώ8η 
Υ 1 _Q.; e 'A-Q. ; c •Α{} ι 
μετd ζήλου εtς {}εολογικας μελέτας 4 • Αντιuετως ο υανασιος ο αινι-
της «ύποβάθρq. μέν ώς λtαν καλfί τfί lξω σοφ{q. προς aρετών κέχρηται κτfί· 
σιν» 5 και τοιαύτrι fiτo ή κρατοϋσα άντίλrιψις τijς έποχiiς. Πράγματι κατα τfιν 
μακραίωνα ίστορίαν τοϋ Βυζαντίου σπανίως έ{}εωρή8rισαν ώς άσυμβίβαστοι 
αί δύο αύται μα8ήσεις 6 • Πλείστοι ίεράρχαι και άλλοι ίερωμένοι, καl μάλι· 

ι ν. ν a s i ι i e ν s k i j, Zitija svv. Georgija Amastridskago i Stefana Su
roZskago wΕργα ( Trudy ), τ. ΠΙ, Petrograd 1915, σ. 72,s- 73,8. 

2 Π~βλ. F. D v 0 r n i k, Photius et la reorgan:ization de l'Academϊe Pa· 
triarchale Analecta Bollandiana, τ. LXVIII ( 1950) ( Melanges Paul Peeters ), 
σσ. 108 -125. Παρά τi]ν Ο.ποuσίαν σχετικών είδήσεων, ή • Ακαδημία dσφαλώς έλει· 
τούργει χαί. κα"ά "Ον δέκατον αί&να. 

3 Θεοφ. Συνεχ., 446,1-22. 
4 Ι. Η a u s h e r r, Eνft-' άν., σ. 4. 
5 Ι. Pomialovskiι εν#' άν., σ. 5. , 
6 ΠερL τ&ν δύο -ι;ούtων Οψεων τijς βuζανtινijς έχπαιδεύσεως δρα Η. Β r e-

h i e r L·enseignement classique et ι·enseignement religieuse 8. Byzance, Re· 
vue d•Histoire et de Philosophie Religieuses, τ. 21 ( 1941 ), σσ. 34- · 69 και Φ. 
Κονκοuλέν, ένi}· ά_ν., σσ. 38-41, 
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στα κατ& τΟν δέκατον αίώνα, ήσαν βα-θείς γνώσται τών κλασσικών yραμμάa 

των, τ& όποία Ε3εαιροϋντο ώς 'ιi κατ• έξοχfιν μόρφωσις. "Εξ άλλου, ούδέποτε 

ύπijρξεν έν Βuζαντ(φ λαϊκος λόγιος ό όποίος να μη είναι eξ fσou βαΜις 

γνώστης τών κειμένων των Γραφών καl των πατέρων τijς έκκ}:ησίας. ΔΕν 

γνωρίζομεν έdν ό Λέων κατ& τi]ν διάρκειαν τών σπουδών του έν Κωνσταν· 

τινουπόλει eφοίτησεν ε!ς !διωτικον σχολείον η Ιiλλην άνωτάτην σχολ!]ν. Ό 
fδιος διακρίνει μεταξiι ιJύραιJεν και ιJείας παιδείας 1, φαίνεται δε κάτοχος 

άμφοτέρων.Ίδιαιτέρως πdντως δέον να έξαρ6fi ή έξοικείωσίς του πρΟς τα κεί· 

μενα των άρχαίων συγγραφέων. Τοϋτο άσφαλώς δΕν εlναι άσχετον πρΟς τi)ν 

άκμήν τών κλασσικών σπουδών, fι όποία χαρακτηρίζει τi}ν άναγέννησιν τοίί 

δεκάτου αΙώνος καί είς την όποίαν εtχε δώσει σημαντικi}ν ό){}ησιν ό λογιώ· 

τατος αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Ζ' -2 • 

Οί &πόφοιτοι τών άνωτάταιν σχολών τijς Κωνσταντινουπόλεως εlχον 
Sξησφαλισμένην έπιτυχfι σταδιοδρομίαν είτε έντός τijς Εκκλησίας είτε έντΟς 

τijς διοικητικijς κα\ αϋλικijς γραφειοκρατίας'. 'Υπάρχουν ένδείξεις οτι ώρι· 

σμένα έκ τών ίδιωτικών σχολείων έξηQτώντο απ· εfι6είας έκ τών έκκλησια~ 
... ~ ... 4 •Ε , • β 'β '"' ~ ., ~ , ' στικων αρχων . πισης: ει.ναι ε αιοv οτι και ο αυτοκρατωρ, τούλαχιστον 

ό Κωνσταντίνος δ ΖΊ εlχε λόγον έπί τών ζητημάτων αύτ00ν 5 • ~Η τοιαύτη 

έξάρτησις διηυκόλυνε τiιν έπικοινωνίαν μετα τών άνακτορικών κύκλων και 

ε!ς αi'ιτi)ν πιιJαvώτατα όφείλεται ~ i'νταξις τοϋ Λέοντος μεταξiι τών κληρι· 

κών τοϋ παλατίου. ~Η χειροτονία τοϋ Λέοντος εtς διάκονον -lt& πρέπn ν& 

έγένετο μετ& τΟ είκοστόν δεύτερον Ε τος τijς ήλικίας του, ώς όρίtουν οί κανό .. 

1 Λέω ν Δ ι ά κ., 101,8-9 καi 164,ι5. 
2 Πρβλ. R. ]. Η. J e n k i η s, The Classical Background of the Scriptores 

post Theophanem, Dumbarton Oaks Papers, τ. VII ( 1954 ), σ. 19.- Α. D a i n, 
La transmission des textes litteraίres classiques des Photius a Constantin 
Porphyrogenete, αύτ-όfl-ι, σσ. 43-47. Διd μίαν σuνοπηκijν έπισχόπησιν 'Ιών πνεu~ 

ματικών τάσεων της Εποχης Ορα J. Η u m b e r t, Traits et tendances de la civili
sation byzantine au xe siecle, Revue d'Histoire de la Philosophie et dΉistoire 
Generale de la Civilisation, nouv. serie, fasc. 19, 15 Juillet 1937, σσ. 278 ~ 293. 

3 Πρβλ. Σ ο ύ δ α ν, Εκδ. Α. Adler, έν λ. έγκύκλιος: « οί δέ dξιώματος άντι

ποιούμενοι τήν έγκύκλιον έπαιδεύοντο παιδείαν ». ToU't'o, δ. ν καί είλ'Ι]μμένον έf; άρχαίοu 
σχολίου, εtχεν άσφαλόiς ίσχιJν καί διά τήν βυζανηνiιν έποχήν. Πρβλ. δμοίως θ ε ο φ. 

Σ u ν ε χ., 446,18-22, Οποu λέγεται Οτι ό αύfοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Ζ' συνή-&ιζε 

να έκλέγn δικαστάς, κρατικοiις ύπαλλfιλοuς καl μητ-ροπολίτας έκ τ&ν άποφοίτων τοίί 
Πανεπιστημίου, καΙ R. Β r ο w n i n g, Εν&' άν., σ- 438. 

4. R. Browning, ένit' άν., σ. 437. 
5 Πρβλ. τόν βίον Ά{}>ανασίοu τοϋ Ά{}>ωνίτοu (Ι. Ρ ο m i a Ι ο ν s k i j, εν{}' άν.ι 

σσ. 6- 7 ), έκ τοϋ όποίοu μανitάνομεν Οtι ό άγιος διωρίσ-&η διδάσκαλος καί ίδρυσε 

τό σχολείόν- του « νεύσει βασιλικfί ». • Επίσης Ο τι ή διένεξις μεη:Χ τοϋ πρώην διδασκά· 
λου καί άντ-ιζήλου του έτέfiη ύπό η}ν κρίσιν 'toO αύτοκράτορος. 

• 
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νες τfiς έκκλησίας 1 , δηλαδfι μετα τΟ Βτος 970. eΩς συνάγεται έκ χωρίου, 
' - ~ ' ' Β 'λ ' Β' " ο '' άναφερομένου κατωτερω, του εγκωμιου προς ασι ειον τον , η πρ σκσΛ~ 

λησίς του ε!ς τον άνακτορικον κλijρον εγένετο μετα τi]ν άνάληψιν τijς άρχijς 
ύπΟ τοϋ έν λόγφ αύτοκράτορος, ητοι μετ& τΟν Ίανουάριον τοϋ 976. ΔΒν 
φαίνεται να στηρίζηται έπαρκώς ό iσχυρισμΟς τοϋ Συκουτρij Οτι « είς την 
ιJέσιν αi'ιτi)ν ... δεν ijτo δuνατον να εύρίσκετο προ τοϋ 975 [πράγματι 974), 

, , ~~ ~ ' ' c ' " ' "Α ' δ u ε'ιδ κα'ι διότι κατα το ετος αυτο περιπου ευρισκετο εις την σιαν, πο ε 
. κ δ ' • "δ , ' • 2 

τΟ'Uς δύο εκ αππα οκιας συμφυεις α εrιφους . 
'"'Οτι ό Λέων άνijκεν είς τόν άνακτορικόν κλi}ρον, ώς ύπέ{}εσε πρώτος ό 

Hases, φαίνεται &νεπίδεκτον πάσης άμφισβητήσεως 4• ΤΟ γεγονΟς και μόνον 
• ' Β '' ' Β' ' ' ' " Ο τι συνώδευσε τΟν αuτοκρατορα ασιrιειον τον κατα την πρωτην εκστQα· 

τείαν του Εναντίον τΟΟν Βουλγάρων άποτελεί έπαρκSς περl τούτου τεκμήριον. 
" ' ~ "-~ ~ '' "' το πράγμα Cί.λλως τε αναφερεται σαφεστατα εν τφ εγκωμιφ προς τον αυτον 

αύτοκράτορα, Οπου ό συyγραφεiις λέγει Οτι προσείλκυσε τi]v προσοχi)ν και 
τήν συμπάftειαν τοϋ νεαροϋ βασιλέως, ό όποίος καί τΟν παρέλαβεν είς τΟ 
περιβάλλον του: «σοl χάριν άποτιννύς τώv είς έμέ σου καλών, 8ς με τΟν 

''λ' • ' "" δ 'λ δ ' ~ ' 'θ • κ μικρdν ού παρείδες, αΛ εν μερει των ου ων ι οικειαv σvμπα ειαv εγ α-

τέλεξας» 5• ~a Λέων πιftανώτατα έγένετο «βασιλικdς διάκονος», διάκονος 
, " ' "' , ' - ~ f 6 ~y ' ' "δ ' ' τουτεστιν εις ναον η παρεκΚΛησιον των ανακτορων . πο την ι ιοτητα του 

ταύτην Εσχε τiιν εύκαιρίαν να συγyράψn τΟ έyκώμιον τοϋ αύτοκράτορος καί 
' " ' .α ... ~ ' 980 7 ' ' δ ' "λι ου- συ να το εκφωνησu, πι υανως περι το , κατ α την ιαρκειαν αυ κ μ· 

ποσίου η τελετfις, Οτε κατ~ ~floς δ δμιλητi)ς τfiς -ήμέρας 8 έξύμνει έμμέτρως 

1 F. C l a e y s Β ο u u a e r t, άQitρον Diacre έν Dictiounaire de Droit Cano~ 
nique, τ. IV, fasc. ΧΧΙΙΙ, Paris 1949, στ. 1206. 

2 'Ι. Σ u κ ο u τ ρ η, ένfi.' &ν., σ. 430. 'Επίσης ό Hase (Λέω ν Δ ι ά κ., σ. 
XVIII) φαίνεται νό. τάσση τiιν χειροτ-ονίαν τοΟ Λέοντος Ολίγον ύστερον της σuναν· 
τήσεως μετ-ά τών συμφυών διδύμων ( 973, πράγματ-ι 974 ). 

3 Λέω ν Δ ι ά κ., σ. XVIII: c in collegiuιn sacerdotum palatinorum ascitus :.. 
'Εν τfι προδρόμφ άνακοινώσει του έν Notices et Extraits, σ. 258, ~το Επιφuλακ-tι
κώtερος: c i1 exerςoit son ministere probablement a Constantinople meme, et 

peut-etre a la cour :., 
4 Πρβλ. λ.χ. τάς άσ&ενείς άντιρρήσεις τοϋ W. Fischer, Εν&' άν., σσ. 

357 - 358 : c Wenn er aber dort unter anderm sagt c in collegium sacerdotum 
palatinorum ascitus »

1 
so kann ich nicht finden, worauf sich diese Angabe 

stίitzt ~ denn aus den Worten Leous selbst bei der Beschreibung der Schlacht 
von Triaditza ... ist dieser Schluss nicht gerechtfertigt», 

5 Ί. Σ u κ ο υ-. ρ η, εν&' άν., σ. 429,27~29, 
6 «Βασιλικοί διάκονοι:. μνημονεύονται έν τφ Περί Βασιλείου Τάξεως, 734,23. 

"'Αλλοι οί cδιάκονοι τής έκκλησlας »(δηλ. τ'fις •Αγίας Σοφίας) (αύτό&ι, 735,1). 
7 'Ι. Σ υ κ ο υ τ ρ η, έν&" άν-1 σ. 430. 
8 Πρβλ. Θεοδόσιο ν Δ ι άκον ο ν, ΙΙΙ 12: c ό τής -παeούσης ήμέeας λογο-
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ή έν πεζ(ρ λόγφ τΟν αύτοχράτορα παρουσίq: του : ((τήv νενομισμένηv συvεισ
φοράν, 1jν έδει καταβαλεϊν, cί5σπερ είκ6ς, έκπληρών» 1• Κατd τi)ν περίοδον 
τfjς διαχονείας του Εν τοίς άναχτόροις ό Λέων έκτΟς τοϋ Εγκωμίου -σα συνέ· 
γραψεν dσφαλώς και ι'Ιλλα i!ργα μη πsρισω{}έντα 2• 

'Αμέσως μετι\ τfιν έξιστόρησιν τijς εκ-aρον!σεως τοϋ πατριάρχου Βασι· 
λείου τοϋ Σκαμανδρηνοϋ και τiiς εν συνsχε(g dναλήψεως τijς πατριαρχείας 
' ' 'Α ' - Σ δ' ( 974) ' Λ' '" ' ,. ' ,. c ' uπο. ντωνιου του του ι του ο εων αναφερεται εκ νεου εις εαυτον, 

dλλ' ti έν λόγφ dναφορι\ ί!χsι μικρaν βιογραφικfιν &ξίαν: «κατι\ τοϋτοv δJι 
τόν καιρόν καl δίδυμοι &νδρες, έκ τής Καππαδοκών χώρας όρμώμενοι, πολ
λαχού τής ~Ρωμαϊκής έπικρατείας lφοίτων, οϋς καl αύτός ό ταύτα ξυγγρά-

γράφος » (Ν. Π α ν α ν ι ω τ ά κ η, Θεοδόσιοι; ό Διάκονος; καί. τό ποίημα αύtοίi u Αλαι~ 
σις; τfις Κρήτης, "Ηράκλειον 1960, σ. 110 ). 

1 'Ι. Σ υ κ ο u τ ρ fι, έ'ν{}• άν., σ. 429,ΒΙ-32. Πρβλ. τοiις; ιι: έπιτραπεζίους λόγους:. 
( ούχί άναγκα(ως after- dίnner, ώς μετεφράσftοησαν ) "toiJ Καισαρείας • Αρέ6-α { C. 
Mango·R. ]. Η. ]enkins-B. Laourdas, Nine orations of Arethas 
from Cod. Marc. Gr. 254, Byz. Zeitschr.ι τ. 47 ( 1954 ), σ. 28 κ.έ. ). 'Επίσης; 
L u i t p r a n d i Legatio έν ·τφ τόμφ Λέοντος τοϋ Διακόνου, Bonn, σ. 387c και 
Φ. Κοuκουλέν, Sν-&' άν., τ. Ε', 'Αitηναι 1952, σ. 197. 

2 co ίδιος έν tψ "Εγκωμ(φ κατατάσσει Εαυτόν εlς; "tοiις; <~ περl λ6γους την σχο
λi]ν dναλ{σκοντας » ( 'Ι. Σ u κ ο u τ ρ ή, έ'ν{}' άν., 426,ι6-ι7 ). Μεταξ.U "tών έργων τοu 
πάντως δεν περιλαμβάνεται ό σφζόμενος εν ff. 81 r ~ 84r τοϋ Paris. gr. 1485 ( 1Qou 

αί.) «Λέοντος Διακόνου τfjς Μεγάλης Έκκλησίας λόγος εlς τδv άρχάγγελοv Μιχαt)λ » 
(Η. Ο m ο n t, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliotbeque 
Nationale, partie ΙΙ, Paris 1884, σ. 62). Τόσον ό συντάξας τόν πρώτον κατάλο~ 
γον χειρογράφων της Παρισινής Βιβλιοίtήκης ( Catalogus codicum manuscripto
rum Bibliothecae Regiae, t. II, Parisiis 1740, σ. XXV ), δσον καL ό Omont 
( Table Alphabetίque τοϋ Inventaire, Paris 1898, σσ. 119- 120) προσέγραψαν τό 
έργον 'tΟiίτο είς τόν συγγραφέα τijς clστορίας. Τό αύtό έπιίtανολόγησε καί ό Α. 
Ehr h a r d έν Κ. Kr um ba c h e r, ένίt" άν., τ. Ι, σ. 169 καL εν ύberlieferung 
und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen 
Kirche, τ. Ι,Ι, Leipzig 1937, σ. 379, έπαναλαμβάνουν δf: οί Η. G. Β e c k, Kirche 
und theologische Literatur im Byzantinischen Reich, Mίinchen 1959, σ. 562 καί 
Η. ]. G 1 e i χ n e r έν Byz. Zeitschr., τ. 55 ( 1962 ), σσ. 328 ~ 329. •ο Beck πάν· 
τως ίιποσημειοί ότι τό incipit τοϋ λόγου τούτου συμπίπτει πρός τό incipit έργου 
παρομοίου περιεχομένου τοϋ Παντολέοντος Διακόνου. Πράγματι, ώς ε'ίχομεν -ι:ήν εύ
καιρίαν νd διαπιστώσωμεν κατόπιν παραβολής τοίi κειμένου τοϋ Paris. gr. 1485 
πρός tό έ'ργον τοiί Παντολέοντος έν Paris. gr. 1171 ( 1Qou αί. ), ff. 47r- 50v, πρό· 
κειται περί ένός καί τοU αUτοϋ κειμένου, τό δε «Λέοντος» έχει προφανώς τε{}οi] έκ 
σφάλματος τοU άντιγραφέως άντί « Παvτολέοvτος ». Τό έλ'-.ηνικόν κείμενον τοίi λόγου 
τοίi Πανtολέοντος Διακόνου εtς Μιχαiιλ τόν Άρχάγγελον ( Bibliotheca Hagiogra~ 
phica Graeca, Bruxelles 19573, άρ. 1289 ) παραδιδόμενον έκ πολuαρί{}ομων κωδί· 
.κων (δρα F. Η a 1 k i n, Inedits byzantins dΌchrida, Candie et Moscou ( Subsi
dia Hagiographica 31 ), Bruxelles 1963, σ. 147 ), παραμένει είσέτι άνέκδοτον, γνω
στijς μόνον -ι:ής λατινικijς μεταφράσεως τοίi Α. Lippomanus, άvατετuπωμένης έν 
Μ i g n e, Patrologia Graeca, τ. 14.0, στ. 585 · 588. 
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φων πολλάκις κατά τήν Άσlαν τεθέαμαtJJ 1• "Ο Hase καt άκολουftών τοϋτον 
δ Συκουτρijς πιστεύουν Οτι τd &νωτέρω δεικνύουν Οτι ό Λέων εύρίσκετο 

κατ" Εκείνην τiιν έποχfιν έν Μικρασί(J 2• eH διατύπωσις Ομως τοϋ χωρίου 

δΕν ύποστηρίζει τοιαύτηv έρμηνείαv. ιο ίστορικΟς άπλώς λέγει Οτι πολλάκις 

συνέβη να συναντήστι Εν ΜικρασίrJ τΟ'Uς συμφυείς διδύμους καl Εκ τούτου 
Εξάγεται Ο τι, έπιδημών ίσως εί~ τfιν γενέτειρα ν ή δι' άλλους λόγους, εΙ χε 

μεταβii έκsί εν διαφόροις περιστάσεσιν &πό τοϋ i!τους 974 και έξijς. 
'Άλλη aξιοσημείωτος αίιτοβιογραφικfι sΥδησις dπαντ~ έν tfj μακρ~ 

παρεκβάσει τοϋ δεκάτου βιβλίου τfjς ιΙστορίας, Ο που ό Λέων περιγράφει τα 

δυσοίωνα σημεία, τι:Ις θεομηνίας καl τιΧς άνωμαλίας τών πρώτων χρόνων 

τfjς αύτοκρατορείας τοϋ Βασιλείου. Λόγου γινομένου περl τijς άτυχσϋς πρώ· 

της Εκστρατείας τοϋ Βασιλείου Εναντίον τών Βουλγάρων, ό συγγραφεiις άνα· 
φέρει τα έξiϊς: (rτότε δη καl αύτός ό ταύτα έκτραγφδώv έκείσε παρήμην, τφ 

κρατούντι δυστυχώς σvνεπόμενος καl τfί τού διακόνου λειτουργlq. ύπηρετού

μsvος. καΙ κι'iv έξεχύθη μου παρa μικρdv τι\ διαβήματα καΙ μαχα{ρας Σκυ

θικής γέγονα παρανάλωμα, εί μή με θεlα τις έξ αilτοϋ τού κινδύνου άπή

γαγε πρόνοια, ifτις έξιππάσασθαι τάχος πεποlηκε, πρό τού καταληq:θfjναι τήν 

φαραγγώδη προς τών δυσμενών ι'ivoδov, παρελθείv τε ταύτηv καΙ δρομα!ως 

καταλαβείν τήν άκρώρειαν ι) 8• τα γεγονότα ταϋτα Βλαβον χώραν ofJχl έν Βτει 

981, ώς πιστεύει ό Hase, άλλι\ πράγματι έv i!τει 986 4 • Τοίίτο σημαίνει οτι 

ό Λέων είς τ-ήν ώριμον ήλικίαν τών 40 περίπου Ετών έξηκολού3ει να παρα· 
μένη διάκονος. Δια τελευταίαν φοράν παρεισάγει τiιν ίδίαν μαρτυρίαν άνα· 

φερ6με\'ος είς τΟ άδοξον τέλος τοϋ παρακοιμωμένου Βασιλείου. νόθου υίοϋ 

Ρωμανοϋ τοϋ ΑΊ και βεβαιών Οτι είδεν ίδίοις Ομμασι φωτεινΟν ούράνιον 

σώμα καταπίπτον Επt τiiς οtκίας του: «ε~δομεν δέ καl ailτol έπl τfjς τού προέ

δρου Βασιλεlου iστlας τοιούτόν τι κατενεχθέν· καl μήπω καιeού συχνού διαρ

ρεύσαντος έκείνόv τε τού βίου ύπαπελθόντα καl είς διαρπαγfιν κal προνομην 

έκδοθέντα τα αύτψ διαφέροντα» 5
• Πότε &κριβώς περιέπεσεν είς δυσμένειαν, 

eξωρίσ{}tι και dπέ-aανεv ό !κανώτατος έκείνος dξιωματοϋχος δεν είναι εξη· 

κριβωμένον. Πι-3ανώτατα Ομως ταϋτα συνέβησαν μετα τό 985 6, και ό Λέων 

ι Λέων Διάκ., 165,2-6. 
2 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 9 καί σημ. 2. 
8 Λέων Διάχ., 172,24-173,8. 
4 \V. F i s c h e r, Eνit" άν., σ. 354. 
5 Λέων Διάκ., 172,14-17. 
6 -Μ. Siuziumov, fνi}" άν., σ. 126. Έν τfl•Ιστ:ορί~ τοίί Ψελλοiί (έ'κδ. 

Ε. Renault, Ι, ΧΙΧ • ΧΧΙΙ, σσ. 12 • 14 ), τά περί τfjς άποπομπi]ς τοϋ Βασιλείου 
άναφέρονται μετά την έξιστ:όρησιν της καταστολη, της έπαναστάσεως τοiί Βάρδα 
Φωκά ( 989 ), έκ τούτου δε όρμώμενος ό Σ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς ( Βυζαντιναί Μελέται 

ΙΙ • V, θεσσαλονLκη 1939, σσ. 11 ~ 13) τοποi}ετεί την άπομάκρυνσιν τοίi Βασιλείου 

Εν Sτει 989. Έν "tούtοις, ώς Sδειξεν ό V. R ο z e n, Imperator Vasilii Bolgaroboi-
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έξακολουΗών να διατρίβη έν Κωνσταντινουπόλει παρέστη μάρτυς τοϋ παι· 
χ{}έντο~ έκεί δράματος τijς πτώσεως και τfj; διαρπαγijς τi]c:; περιουσίας τοϋ 
Βασιλειου. 

Τ~ άν~τ~ρω μνημονευΒέντα χωρία άποτελοϋν τΟ σύνολον τών αύτοβιο· 
yραφικων ειδησεων τών άπαντωμέ\•ων έν τ ψ Εργφ τοϋ Λέοντος. Έ&ν κρίνω· 
μεν έκ τοϋ τίτλου τfjς ~Ιστορίας, έν τι'ρ όποίφ άναφέρεται πάλιν ώς διάκονος 
{}' , ' , ι 
α πρε~υ να παρεμεινεν είς τΟν βα8μ0ν τοϋτον μέχρι τοUλάχιστον τοϋ Ετους 

995, το δποίον αποτελεί τον terminus post quem τijς συγγραφijς τοϋ 
~ιβ~ίου. Τοϋτο .Ομως δΕν άποτεί,εί τεκμήριον άπολύτως άσφαλές, κα{}• Οσον 
υπαρχει ή πιftανότης Ωτι ό τίτλος δΕν έγράφη ύπΟ τοϋ Λέοντος, άλλ~ ύπΟ 
μεταγενεστέρου τινός έκδότου η άντιγραφέως, δ Οποίος ήγνόει άλλας λεπτο· 
~ερεί~ς ~περί~ τοϋ ~υγγραφέως καΙ έμνημόνευσε τοϋτον ώς διάκονον άντλών 
εκ ~του ανωτερω αναφερ-8έντος χωρίου : «τfί τού διακόνου λειτουργ{q. ύπηρε
τουμενος». 

.... οϋ~εμί~ Εν~ει~ις άνευ~ίσ~κετ~ι έν τij "Ιστορί(J Επιτρέπουσα νά συμπεράνω· 
μεν ο τι ο Λεωv επεζησε της ελευσεως τiiς δευτέρας χιJ.ιετίας. Δέον έπίσης va 
{}εωQίjται βέβαιον οτι το Εργον συνετελέσ{}η προ τοϋ Ι!τους 1000. Τελευταίον 
~ν~ τίi "Ιστ?ρίg ,έξηκριβ~μένον χροvολογικώς γεγονΟς ε!ναι Ο μέγας σεισμός, 
ο επι~υμβας την 25ην Οκτωβρίου τοϋ 989. Ο! Σκυλίτζης. Κεδρηνος ι καi 
Γλυκας' παραδίδουν το ε τος 986 ώς /!τος τοϋ μεγάλου σεισμοϋ άλλ' οΜε· 
μία χωQεί &μφιβολία ο τι ή φοβερa {}εομηνία συνέβη τρία /!τη β~αδύτερον '. 

~saι ~S~nkt~eterburg 1883, σσ. 172 ·175, στηριζόμενος είς τόν Yahia, εtναι βέβαιον 
ot~ η απομακρuνσις τoii Βασιλείου έγένετο έν Ετει 985 τού"tο δε δέχεται με ξ' 
πολλ~ "λλ '~ ' τα υ ~ν α . ων και ο G. S c h 1 u m b e r g e r, Trois joyaux byzantins sur Jequels 
sont ιnscrιts les noms de personnages historiques du ΙΧ• .. ι c t d . sιec e, omp es 
re~ us des. sean;es ~e lΆcad. des Inscr. et Belies Lettres, annee 1885= 
Melanges d Arcbeologie Byzantine, Paris 1895 σ 42 κα'ι L'Epope'e By ι· • 1 · . .• " ι · zan ιne 
a a fιn du dixιeme Siecle, Ι. Jean Tzimisces- Les jeunes annees de Basile 
Π ιe Tueur · de · Buιgares ( 969 · 989 ), Paris 1895, σ. 573 κ.έξ, 

1 Κεδρηνός, Π, 438,s. 
2 r λ 'U κ α ς, 576,7. Τήν αύτήν χρονολογ!αν ΠΟQαδίδει καί ό • ΑQμένιος tστορι· 

κός Tschamtchian ( ΠQβλ. w F i s c b e r εv-ιt' άν σ 355) τ· ' , , • • , • ι ., • • ον σεισμuν μνημο-

νεuει επισης. ο βLΟς Λουκά τού Στυλίτοu ( F. V a n d e r s t n yf, Vie de Saint 
L:c. le St~•lιtι; { ,879 • 97~ ), , Pat,rologia Orientalis, τ. ΧΙ, fasc. 2, σσ. 162 -163 
{ 8 19). Ο εκδοτης του βιου ακολοu-ltεt εlς τήν χρονολόγησιν τοUς Σκυλίτζην. 
Κεδρηνον ). 

3 Το~το .εδ.ειξε, στηριζόμενος εiς το-ύς Yabia, al· Makin καί A~oghik, ό ν. 
R o.z e n, ε,ν{} αν., σ: 22~, σημ. 176, κατέστησε δε άναμφισβ'ήτητον διό: τijς προσ· 
κομισεως νεων σtοιχειων ο V. V a s i 1 i e v s k i j, Κ istorii 976.986 godov, Trudy, 
τ. Il, Sanktpeterbιιrg 1909, σσ 102 -106 Πρβλ καl G S c h ι b L" , . , · · · · um erger, 

Epopee Byzantιne a la fin du dixieme siec1e. ΙΙ. Basile π Ie Tueur. de. 
Bulgares, Paris 1900, σ. 35, σημ. 1. 

Λέων ό Διάκονο~ 13 

"Ο Λέων άναφέρει Οτι δ σεισμΟς «τό fιμισφα{ριον τής ύπερψας τής μεγάλης 
έκκλησ{ας σVν τfί πρΟς δύσιν άψtδι κατέβαλε καl; είς γήν κατερlπωσεν ( γρ. 
κατηρεlπωσεν )' δπερ εfJθvς ό αvτοκράτωρ Βασlλειος iν lξ lνιαvτοίς lδομfι
σατο» '· 'Εκ τούτου &y6με{}α εις το i!τος 995, liν καi διετυπώ{}η ή γνώμη 
δτι τά Εγκαίνια τοϋ άνοικοδομη{}έντος δπΟ τοϋ Βασιλείου ναοϋ τijς • Αγίας 
Σοφίας Εγένοντο ~ν Ετος Ενωρίτερον 2 • Είς τα μέσα της τελευταίας δεκαετίας 
τοϋ δεκάτου αίώνος όδηγοϋν καl δσα λέγει ό Λέων περl τών Βουλγάρων: 
«παρά μόνου Κωνσταντlνου λέγεται Κοπρωνύμου ήσσηθfjναι Μvσούι; καl 
αVθις παρά τού έγγόνου αύτού Κωνσταντlνοv τοϋ τής αύγούστης Είρήνης 
vloff; καl τανύν δi πρΟς 'Ιωάννου τού αύτοκράτορος ..... ούχ lστόρηται δέ τις 
"Ρωμα{ων lτερος τούτους έπl τής σφετέρας γήι; καταγωνισάμενος» 8

• Ταϋτα 
δΕν εlναι δυνατΟν νd έγράφησαν μετ& τΟ 995, δτε ό αύτοκράτωρ Βασίλειος 
t)ρχισε να κατάγn τdς {}ριαμβευτικdς νίκας του Εναντίον τών Βουλγάρων 4 

• 

Τέλος, οτι i\ 'Ιστορία Εγράφη ΠQΟ τοϋ 1000 δεικνύουν εναργώς i\ άπαισιόδο· 
ξος Επισήμανσις καl ή έσχατολογικfι έρμηνεία των 'θεομηνιών καl τών άλλων 
φοβερών συμβάντων τrjς έποχijς, άποδοτέα είς τfιν είιρύτατα διαδεδομένην 
περl τα τέλη τοϋ δεκάτου αίώνος πίστιν δτι κατ& τΟ Ετος 1000 {}(ι Επήρχετο 
τΟ τέλος τοϋ κόσμου καl ή συντέλεια τοϋ αίώνος 5 • 

Φαίνεται ώσαύτως λίαν πι-8αν0ν Οτι ή "Ιστορία συνεγράφη μακρ&ν τοϋ 
αύλικοϋ περιβάλλοντος. •ο Hase Εκφράζει τfιν Ciποψιν Οτι ό Λέων πιitανΟΟς 
παρητήl!η τijς {}έσεώς του 6ν τψ παλατ(φ διιJ va i!χη τον καιρlιν καi τi)ν 
i\συχίαν va συγγράψn τi)ν 'Ιστορίαν του: • nisi vero quis est, qui addita 
demum aetate a rerum ecclesiasticarum cura eum abduxisse sese putet, 
atque in secessum, Historiae condendae causa, se recepisse » 6• •Η άπο· 
ξένωσίς του Εκ τοϋ παλατίου καταφαίνεται έπίσης έκ τοϋ τρόπου μΕ τΟν 

ι Λέων Διάκ., 176,4-7. 
2 την J3ην Μαtου tού 994. Πρβλ. Α. Ρ a p a d ο p ο u 1 ο s ·Κ e r a m e u s, 

Κ istorii gre~eskikh etimologikov, Zurnal Ministerstva Narodnogo Prosve§~e
nija, Σεπτέμβριος 1898, σ. 115. 

a Λέων Διάκ., 104,17·23. 
4 Μ. Siuziumov, Εν&' άν., σσ. 137-]38 καi Ρ. Kary§kovskiiι 

Valkanskie voiny Sviatoslava ν vizantijskoi istorί~eskoi literature, Viz. Vrem., 
τ, VI ( 1953), σ. 41, σημ. 5, 

5 V. Vasiliev, Medieval Ideas of the End of the World: \Vest and 
East, Byzan.tion, τ. XVI { 1942 ·1943 ), σσ. 487 • 488. Ό Vasiliev έπισημαίνε' 
και έρμηνεύει τΟ χωρίον 168,22 · 169,ιs τοϋ Λέοντος, τοϋ διέφuγον Ομως Οσα πολiι 
χαρακτηριστικώτερον καi σαφέστeρον λέγει περ~ τοϋ προσδοκωμένου τέλους ό ίστο· 
ρικός; έν 4:,9·17. "Αμφότερα τά χωρ(α έξετάζει καt έρμηνεύει δ Ρ. Α Ι e χ a n d e r, 
Historiens byzantins et croyances eschatologiqnes, Actes du χπe Congres 
International d'έtudes Byzantines, τ. ΙΙ, Βελιγράδιον 1964, σ. 5. 

6 Λέων Διάκ., σ. XVIII. 



14 Ν, Παναγιωτάκ1') 

όποίον άδεσμεύτως χαρακτηρίζει και κρίνει πρόσωπα καi πράγματα. Οϋτως, 
ή πίστις του πρΟς τόν Βασίλειον δΒν τΟν έμποδίζει vd έξετάζυ ύπΟ λίαν 
εϋνο'ίκΟν φώς τ& πρόσωπα καl τdς βασιλείας τώv δύο σφετεριστών τijς δυvα
στικης διαδοχ;'jς, Νικηφόρου Φωκά καt 'Ιωάννου Τζιμισκη, ίδ(ως τοϋ πρώ-
του 1 ε'νφ- α' _α, δ' β .. ' ' " ) ' ' , ντιυετως εν φο ει τα ι να ΚQινη αμερο •11Πtως τον ΡωμανΟν τόν 
Β', πατέρα τοU προστάτου του Βασιλείου 2• Εύρίσκεται άσφαλώς έν δικαίφ 
δ Wartenberg λέγων δτι f]κιστα aρμόζει είς τον Λέοντα δ χαρακτηρισμος 
τοϋ αύλικοϋ Ιστοριογράφου ( Hofhistoriographer ), τον οποίον τοϋ προση. 
ψεν δ Fischer 

3
• •Ετέρα, τέλος, €νδειξις, δυστυχώς ούχl άπολύτως σαφής, 

περt τfίς άπομακρύνσεως τοϋ Λέοντος έκ τοϋ παλατ(ου και τΎjς Κωνσταντι
νουπόλεως δύναται νd εύρε{}fi έν τfi Εξιστορήσει τfjς Εμφανίσεως κομήτου Εν 
Ετει 975 Κ ' ' Λ~ c ~ ~ ~Ι ~ c ... ' ~ . ατα τον εοντα, ο αυτοκρατωρ ωαννης ο Τζιμισκης «το ασύ· 

νηθες τεράστιον κατιδWν» συνεκάλεσε «τούς περl την τών μετεώρων έσχολα
κ6τας ..... παρατήρησιν» δια να τοϋ έξηγ!]σουν τ( προοιων(ζει ή έμφάνισις 
tοϋ κομήτοu. Οί κλη-Βέντες σοφοί, οί όποίοι f)ρμήνευσαν τΟ φαινόμενον ώς 
προοιωνίζον νίκας και μακροζωίαν και τών όποίών ή πρόβλεψις έπέπρωτο 
ταχέως να dποδειχ{}jj dτυχ!]ς, {jσαν «Συμεώνης τε δ λογοθέτης καl μάγιστρος 
καl δ τijς Νικομηδε{ας πρ6εδρος Στέφανος, άνδρες τών τ6τε σοφών ί5ντες 
έλλογιμώτεροι» 4

• Δύναται μήπως ό τοιοϋτος χαρακτηρισμΟς να σημαίνn Οτι, 
κα{}~ δν χρόνον SγQαφεν ό Λέων και καtt• Οσον έγνώριζεν, οί έν λόγφ δύο 
'λλ' , δ '!I' , ' c • " ε ογιμοι αν ρες ειχον παυσει να εuρισκωνται εν δράσει και άκμii: Και ό 

μεν Συμεών δ λογο1'Ιέτης, δ γνωστότατος ό\ς Μεταφραστ!]ς, ε!ναι δλως &βέ
βαιον και μάλλον άπίitανον να Εζη καit 2 Ον χρόνον Εyραφεν ό Λέων5. tO 
μητροπολ(της ομως Νικομηδε(ας Στέφανος γνωρ(ζομεν οτι εύρίσκετο εν 
μεγίσ.τn άκμfi dπό tοϋ έτους 990 μέχρι και τοϋ itανάτου του έν Ετει 1011, 
ών σύμβουλος πατQιαρχών, εύνοούμενος τοϋ αύτοκράτορος Βασιλείου καt Εν 
γένει προσωπικότης μεγάλου κύρους και Εξαιρέτου παιδείας 6• Δεν φαίνεται 
άλλως τε πι1'Ιανον δτι ύπηρξαν μεταξiι τών έτών 975 καl 1011 δύο Στέφανοι 
μητροπολίται Νικομηδείας dμφότεοοι ονομαστοl λόγιοι. 

1 'Εν τώ • ' " " Β 'λ ' Λ' • ~ εγκωμιψ προς τον ασL ειον ο εων αποκαλεi άμφοτέρους τοiις 
αίιτοκράτορας toUτouς « παρεγγρ&πτους » ( • Ι. Σ υ κ ο υ t ρ η, έν&~ άν., σ. 427,15 ). 

2 Λέω ν Δ ι ά κ., 6,8·10 καί 30,14~19. 
3 

G. W a r t e n b e r g, Das Geschichtswerk des Leon Diakonos, Byz. 
Zeitschr., τ. 6 ( 1897 ), σ. 111. 

ι Λέων Διάκ., 168,1ο-169,7. 
5 Πρβλ, τ'Ι)ν περί αύτοϋ βιβλισγραφίαν έν Η. G. Β e c k, έν&' άν., σ. 571. 
6 

I. Η a u s h e r r, Εν&• άν., σσ. LI • LVI. Περί τών Εργων tοϋ Στεφάνου δρα 
I:l· G. Bec_k, έν&' άν.,.?σ. 531-532. ]. D.arrouzes, Inventaire des episto
lιers .byzantιns du xe sιe~le, Revue des Etudes Byzantines, τ. XVIII ( 1960 ), 
σ. 119 καί. Τ ο ϋ α ύ t ο ϋ, Epistoliers byzantins du xe siecle, Paris 1960 σσ. 
21- 22. ' 
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Ί'( &πέγινεν δ Λέων μετα τ1)ν συμπλ!]ρωσιν τijς συγγραφijς της Ίστο· 

π ' ' • • c ) ο p· h 1 ' Krum ρίας του; ρεπει μη πως να πιστευσωμεν, ως •. χ. οι ιsc er και · 
bacher 2, Ο τι ό ίστορικός εύρεν « ein frίihzeitiger 'l'od », προτοϋ δυνηft'fj νd 
συνεχίσu περαιτέρω τό EQyoν του, ώς έσκόπεuε: Βεβαίως Οχ ι. ctΟτι δεν ύπάρ

χουν εν τii Ίστορίl! μνείαι γεγονότων προγενεστέρων τοϋ 1000 aσφαλώς 
δλν συνιστg ~παρκij λόγον δια νd ύπο-6έσωμεν Οτι ό συγγραφεiις δεν Επέ

ζησε τοϋ Ετους τούτου. Τα περl προώρου η αίφνιδίου 8ανάτου του ούδλν 

άλλο εtναι η αύ3αίρετος είκασία. Όλιγώτερον αύ{}αίρετος, νομίζομeν, {tά 

flτo ή έκδοχη Οτι ό διάκονος Λέων ~πέζησe καl άνijλfiεν είς ύψηλότεοα ~κκλη· 

ξ ' π ' ' 'λ • ~ ' ,\ ~ψ ι:ι " " • σιαστικα (i ιωματα. ραγματι τι ευ ογωτερον ΟΠΟ tιιV ΟΚΕ ιν Οtι Εις ΕUΠαι· 

δευτος κληQικ6ς, κινήσας μάλιστα τfιν προσοχfιν και τfιν συμπά3ειαν τοϋ 

αύτοκράτορος καl ύπηοετήσας έντΟς τοϋ παλατίου, τελικώς &νijλttεν είς τΟ 

έπισκοπικΟν άξίωμα και έστάλη διd νά ποιμάνn μητρόπολιν της έπαρχίας: 

"Εχομεν ;jδη &ναφέρει δτι δ Κωνσταντίνος δ Ζ' ι1ξέλεγεν &ρχιερείς μεταξiι 
' -π ''Κ'!'' '~'δ'"λ τών άποφοιτων του ανεπιστημιου . αι ε ναι επισης γνωστον οτι ι ο ης 

Β ζ ' ο ο ό) ' ' • ~δ 'λ ο Q τijς ίστορίας τοϋ υ αντιου η ενασχ .ησις με τα γραμματα ου ο ως εuεω· 

ρείτο εύκαταφρόνητον προσον δι<Ι τi]ν άνοδον ε!ς ύψηλα άξιώματα της tερω

σύνης. Δεν φαίνεται πειστικΟν τΟ έπιχείρημα τοϋ Darrouzes δ τι « Ie titre 
de l'Histoire n'aurait pas garde, dans la tradition, la seule titulature 
de diacre, si l'auteur avait accede a l'episcopat » '· 'Ως ε'ίπομεν ijδη είναι 

πολU πι-3αν0ν Οτι τΟ σ Λέοντος τού ΔιακόνουιJ Εχει τε8fi Εν τψ τίτλφ τfjς 
Ίστορ(ας ύπΟ μεταγενεστέρου έκδ6του η άντιγραφέως, άγνοοϋντος τά κατΟ: 

τΟν συγγραφέα και έρειδομένου είς τό χωρίον περl τiiς Εναντίον των Βουλ· 

γάρων Εκστρατείας 5• •Εξ άλλου δλν άποκλείεται ν& διετηρη{}η ό τίτλος τόν 

όποίον Εφερeν ό συγγραφεUς κατά τfιν έποχiιν τiiς έκδόσεως τοϋ Εργοu. •Ελλεί· 

ψει συγκεκριμένων μαρτυριών άδυνατοίiμεν να είμεθα άπολύτως βέβαιοι δη 

ι W. Fischer, έν-&' άν., σ. 356. 
2 Κ. Krumbacher, έν-&' άν., σ. 266. Έπίσης G. Moravcsik, έν-&' 

άν., σ. 398, και άλλοι. 
8 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 8, σημ, 3. 'Ωσαύτως διό: τ-οitς διδάσκοντας έν τfi Πα· 

tριαρχικfι • Ακαδημίq. δρα R. Β r ο w n i η g, The Patriarchal School at Constan· 
tίnople in the Twelfth Century, Byzantion, τ. ΧΧΧΙΙ ( 1962 ), σ. 168. Κατ• έκεί
νην περίπου την περίοδον -&Δ πρέπη να έγένετο μητροπολίτης Μελιτηνfις καί ό 

ποιητής 'Ιωάννης Κυριώτης Γεωμέτρης. Τοϋ-rο γνωρίζομεν έκ ποιήμαtός tou παρα· 
δο-&έντος έν τfi "Ιστορίq; τ-οϋ Σκυλlτζη (Κεδρηνός, ΙΙ, σ. 378 ). At άνηρρήσεις 
έν προκειμένφ τοϋ D a r r ο u z e s { Inventaire, έν&• &ν., σ. 120) εtναι Ολως &δι· 
καιολόγητοι· πρβλ. F. S h e i d w e i Ι e r, Studien zu Johannes Geometres, Byz. 
Zeitschr., τ. 45 ( 1952 ), σ. 307 ( Der Dichter ist Joh. Geometres, daran ist 
kein Zweifel ). 

4 J. Darrouzes, Inventaire, Εν-&• άν., σ. 121. 
5 ''Όρα άνωτέρω, σ. 12. 
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' Λ' ' "λ~" ' 'λ "' ' ~ ' "'ξ' 'Ε ' "' ι ο εων ανη uεν εν τε ει εις- το επισκοπικον α ιωμα, ν τουτοις οσα λεγονό 

ται έν τφ έπομένφ κεφαλαίφ καiJιστοϋν τοϋτο πλέον η πι-6ανόν. 

Π. Λέων ό Καρία;. 

'Εν τψ προοιμ(φ τijς 'Ιστορίας τοϋ Ίωάννου Σκυλ(τζη μεταξv τών 
όνομάτων διαφόρων βυζαντινών ίστοριογράφων, τr'Ον όποίων τΟ 8ργον έγνώ
ρι.ζεν ό συγγραφεύς, μνημονεύεται και τΟ Ονομα «ό 'ΑσινΟς Λέων». ΤΟ 
άγνωστον άλλοflεν Ονομα τοϋτο έμφανίζεται έν τψ προοιμίφ τοϋ κατd λέξιν 
άντιγράψαντος τον Σκυλίτζην Κεδρηνοϋ iJπo τiιν μορφiJν «Λέων δ Καρ{ας• 1• 

Ό J. Goar έv τοίς σχολίοις του είς Κεδρηνον §ταύτισε τον έν λόγφ !στο· 
ριογράφον Λέοντα ΠQΟς Λέοντα τον Γραμματικόν, Iκανώς συγχέων τa πρά· 
γ μα τα 2, η άποψις δΕ αίίτη εtχεν έπικρατήσει έπ" άρκετόν 5• Τοιαύτη ταύτι- · 

1 ΚεδQηνός, Ι, 4,s. 
2 Τό. σχόλια τοίί ]. G ο a r έδημοσιεύfi>ησαν μετα χωQιστjjς σελιδαQι-&μήσεως έν 

n:αραρι-ήματι τού δεu't'έQO'U τόμου τοϋ Κεδρηνοϋ έν tίi ΒuζανtLδι τών Παρισίων 
( 1647 )· ή 't'αύτισις έν σ. 27 = Bonn, 11, σ. 749 : c Λέων ό Καρίας grammaticus 
cognomine, Romanae classis dux », Πρόκειται περί σuγχUσεως τοϋ Goar, ό 

όποiος ένόμισεν Οτt ό άναφερόμενος έν τφ κολοφώνι τoiJ Paris, gr. 1711 άντιγρα
φεiις καl πιfi.ανώς διασχεuαστJις της Χρονογραφίας του Σuμεώνος, Λέων ό Γρσμ
μαηκός, έχει σχέσιν τινά πρΟς η)ν ύποκάτω τoiJ κολοφώνος έν τφ αύτφ κώδικι 
σημείωσιν, Έν τίi κτηtορικfι προφανώς ταύτη σημειώσει, γεγραμμέηι Ο:Ηως τε 
ύφ' έτέρας χειρός, μνημονεUεται «Λέων πeόεδeος καl δούξ τών Κιβυeeαιωτών δ Τζι~ 
κάvδυλος », πρόσωπον Ολως άσχετον πρΟς τόν άνtιγραφέα. "Ο Ρ h. L a b b a e u s 
( De Byzantinae historiae scriptoribus ... ad omnes per orbem eruditos προτρε· 
πtικόν, Paris 1648, σ. 45) έ1;έφρασεν έπιφυλάξεις τινdς έπ" αύτοϋ: c Leo Asianus 
dicitur Ioanni Curopalatae ( sc. Σκuλίτζη) quem Cedrenus Leonem e Caria 
appellat. Sitne Leo ille Grammaticns continuator Historiae Theophanis ... 
quamvis verisimillimum sit, non ausim tamen certo affirmare, donec acce
dat eruditiorum suffragiuω ». "Ο F. C ο m b e f i s έν 'ti) μερικi) αύτοϋ έκδόσει 
Λέοντος τοϋ Γραμματικού έν τft Βuζαντίδι τών Παρισίων ( 1655 ), σ. 667, έπανέρ
χεται εlς τfιν '6-εωρίαν τοϋ Goar : < Ν um is ipse fit cum meminit Cedrenus 
initio historiae Λέων ό Καρίας : conjectura non levis fuerit, cum ipsum Leonis 
nomen, tum quod alia, ac tantisper recentiori manu subjectum extat aliatae 
subscriptioni in Regio Cod.: Λέων πρόεδρος καί δοiις Κιβuρραιωτών ... Cibyra 
Plinio Cariae est; etsi aliis Phrygiae, quae sunt regiones vicinae :»."Ανασκεuiιν 
τών αύθ-αιρέτων τούτων συμπερασμάτων δρα έν F. Η i r s c h, Byzantinische Stu
dien, Leipzig 1876, σσ. 90 · 91. 

3 Πρβλ. λ.χ. G. Ι. Vossius, De historicis Graecis libri IV, editio 
altera, Leyden- 1651, σ. 383 (=ed. novissima, Frankfurt 1677, σ. 383=ed. 
Α. Westermann, Leipzig 1838, σ. 462 ). Ι. Α. F a b r i c i u s, Bibliothecae Grae~ 
cae, τ, VI, Hamburg 1726, σ. 380 ( = ed. Ch. Α. Harles, τ. VII, Hamburg 
1801, σ. 713 ). G. ] δ c h e r, Allgemeines Gelehrten- Lexicon, τ. 2, Leipzig 

4-9-1965 
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σις είναι έκ τών πραγμάτων άδύνατος καl μόνον 'ίσως δια τΟν λόγον Οτι δ 
Λέων δ ΓραμματικΟς ύπi]ρξεν ό &\·τιγραφεiις καl Ενδεχομένως ό διασκευα· 
στiις μιiiς μορφijς τijς ύπο το οvομα Συμεώvος τοϋ Λοyο!Jέτου παραδοflείσης 

ρονογραφίας 1 καl πάντως ούχl συyyραφεVς πρωτοτύπου ίστορίας, οία τα 
Χ - Σ λ' ζ 2 Κ ~•' " συγγράμματα τα αναφερόμενα έν τψ προοtμίφ του κυ ιτ η . αυ οσον 

νωρίζομεν, πρώτος ό Οποίος μετ~ άρκετοϋ δισταγμοϋ συνεσχέτισε τΟν Λέοντα 
Υ ' ' Λ' ' Δ ' ' -τών προοιμίων Σκυλίτζη καl Κεδρηνοίi προς τον εοντα τον ιακονον υπηρ· 

ξεν ό Ε. de Muralt 3• Έκτοτε η aποψις ο τι ύπο τοiJς Λέοντας τών προοι· 

μίων Σκυλίtζ'll και Κεδρηνοϋ κρύπτεται δ Ομώνυμος διάκονος ίστορικΟς 
έπανελήφ{}η μετ& ποικίλλοντα; βαflμοϋ βεβαιότητος υπο πολλών μελετητών, 
ω- οί F. Hirsch 4 , YIJ. Fischer 5, V. Vasilievskij ', Κ. Krumbacher ', J, 
Β: Bury 8, Μ. Siuziumov 9, Ρ. Alexauder 10 καi Ρ. Karyskovskij "·'Αν· 
τιρρήσεις διετύπωσεν ό G. Wartenberg, ό Οποίος έν τψ πλαισίφ της {}εω
ρίας του Ο τι ούδεμία ύπάρχει έξάρτησις τοϋ Σκυλί τζη έκ τοϋ Λέοντος τοϋ 

1750, στ. 2372. L. J (ο u b e r t) έν Nouvelle Biographie Generale, τ . . so, :aι·is 
1839, στ. 732 καί έπίσης U. C h e v a 1 i e r, Repertoire des sources hιstorιques 
du Moyen Age. Βίο- Biblίographie, τ. Π, Paris 1907, στ. 2795. 

1 Ε. p a tzi g, Leo Grammaticus und seine Sippe, Byz. Zeitsc?r., τ. 3 
( 1894 ), σσ. 470. 490. ν. ν a s ί 1 i e v s k i j, Khronika Logofeta ηa s]aνJanskonl 
i greCeskom, Viz. Vrem., τ. li ( 1895 ), σσ. 119 ·140. D. S e r r u y s, Rech~rches 
sur l'Epitome, Byz. Zeitschr., τ. 16 {1907), σσ. 1-18. J. Β. Bury, Hιstory 
of the Eastern Roman Eιnpiι·e, London 1912, σ. 456. Α. Ρ. Κ a Ζ d a η, Khro
nika Simeona Logofeta, νίz. Vrem., τ. XV ( 1959 ), σ. 127. 

2 ΤΟ έπιχείρημα τοϋ W. F i s c b e r (Εν<&' αν., σ. 376) Οτι '"'der letztere 
( sc. Λέων ό Γραμματικός) hat ja eine Clno~ographie ge.scbriebe~, der L.eon 
des Skylitzes aber nur eine einzelne Parthιe der Gesch1chte • δεν εlναι απο
λύτως στερεόν, άφοϋ καi οί άναφερόμε"οι έν τι'ρ προοιμίψ τού Σκuλίτζη Γεώργιος ό 
ΜοναχΟς καl Θεοφάνης είναι συγγραφείς χρονογραφιών. . . , 

s Ε. d e Μ u r a 1 t, Essai de Chronographie Byzantιne pour servιr a 
l'examen des annales du Bas- Empire et particulίerement des cbronographes 
slavons de 395 a 1057, τ. Ι, St. Peterburgh 1855, σ. XXIV: « Leon diacre { Άσι
νΟς de Skyl. pour Άσιανός, ό Καρίας Cedr.? >. 

' F. Η i r s c b, 8ν6-' αν., σσ. 360, 361, 
5 W. Fίsche r, εν&' &ν., σ. 376. 
6 V. Vasilievskij, Εν&' άν., σ. 135, σημ. 2. 
7 Κ. Krumbacber, 8ν&" άν., σ. 266. 
s Ε. G i b b 0 n, The History of the Decline and Fall of the Roman 

Empire, έπιμελείq. J. Β. Bury, τ. 5, London 1898, σ. 504. 
9 Μ. Siuziumov, εν&' άν., σ. 112, σημ. 3. 
ισ Ρ. Α 1 e χ a n d e r, Secular Biography at Byzantium, Specu]um, τ. XV 

( 1940 ), σ. 203, σημ. 2. 
11 Ρ. KarySkovskij, Eνfi>' άν., σ. 47. 
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Διακόνου &ποχρούει Clνευ πολλfiς βασάνου τi}ν τοιαύτην ταύτισιν 1• Καl Οσοι 
πάντως άπεδέχiJησαv τi}v ταύτισιν 8πραξαν τοϋτο χωρlς να έγκύψουν έπιμε· 
λέστερον είς τΟ Ενδιαφέρον φιλολογικΟv πρόβλημα τΟ όποίον προκύπτει έκ 
τών παρα],λασσουσώv μνειών τοϋ Λέοντος έv τοίς προοιμίοις Σκυλίτζη και 
Κεδρηνοϋ καl έκ τοϋ Ολου &έματος τοϋ συσχετισμοϋ. Τοϋ συνftέτου τούτου 
προβλήματος επιχειρείται κατωτέρω ij ).ύσις. 

~Η άρχi] τοϋ μίτου εύρίσκεται έν τc'ρ προοιμίφ τοίί Σκυλίτζη. ιΑρμο
διωτέρα έξέτασις τοϋ έν λόγφ προοιμίου δυσχερrcίνεται έκ τοϋ λόγου δη, 
ώς γνωστό\·, τΟ όλον γνήσιον κείμενον τfiς ίστορικfjς συγγραφijς τοϋ Σ>ιu· 
λ • ζ • ~ , " , δ ' τ, ~ , ,. , "ξ ιτ η παραμενει εισετι ανεκ στον . ο προοιμιον μονον ειναι γνωστον ε 
ΕνΟς κώδικας, τοϋ Κοϊσλιανοϋ 136 ( 13ου αί.) 3, έκδοiJΕv ύπΟ τοϋ Β. de 

Montfaucon 
4 καί &νατυπωflΕν ύπΟ τοϋ Ι. Bekker ύποσελιδίως ύπΟ τΟ έν 

πολJιοίς Ομοιον προοίμιον τοϋ Κεδρηνοϋ έv τίί σειρίJ τi]ς Βόννης 5• ~Εν τψ 
προοιμίcρ τijς "Ιστορίας του ό Σκυλίτζης άπαρι{}μεί τα όvόματα προγενεστέ· 
ρων ίστορικών τών όποίων τα Εργα διεξf}λ{}ε πρΟ τfjς συγγραφής τοϋ ίδικοϋ 
του και έπιχρίνει την μυf}ογραφίαν και την μεροληψίαν των ύποσχόμενος 
να άποφεύγυ τοιαϋτα σφάλματα 6 • το προοίμιον ίσως να μη άποτελii μνη-

1 G. v.r a r t e n b e r g, Leon Diakonos und die Chronisten, Byz. Zeitschr., 
τ. 6 ( 1897 ), σ. 302: « Zur Entscbeidung derselben ist zunachst die Erwahnnng 
eines Leon Καρίας oder 'ΑσιανΟς f sic J in den Vorreden des Skylitzes und 
Kedrenos ganz \Vertlos, einerseits wegen der Unzuverlassigkeit derarHger 
Angaben ίiberhaupt, sodann weil es sehr zweifelhaft ist, welcher Leon hier 
gemeint ist "· 'Ομοίως Εκφράζει άμφιβολίας καί ό Α. Ρ. Κ a t d a n, Iz istorii 
vizantijskoί khronografii Χ v. : IstoCniki Lva Diakona ί Skiiitsy dlia istorii 
tretei Cetverti Χ stoletija, Viz. νrem., τ. ΧΧ ( 1962 ), σ. 116. 

2 Οί λόγοι τοϋ Κ. Κ r n m b a c h e r ( ένf}' άv., σ. 368 ) έπί τfί άναγγελίQ. της 
έκδόσεως τοϋ Σκuλίτζη ύπΟ τοϋ J. Seger έ!;ακολοuttοϋv ,α ίσχύοuν: ιι: Mδge sie 
noch in diesem Jahrhundert das Licht der Welt erblicken! "· 

3 ·ο κ&δι!; κατό τΟν R. D e v r e e s s e ( Le fonds Coislin, Paris 1945, σ. 
127 ) εtναι τοϋ 12ου αί., άΗό. τα πρώτα φύλλα, όπου καί τΟ προοίμιον, εtναι συμ
πλήρωσις τού 13ον αίώνος. 

4 Β. d e Μ ο n t f a u c ο η, Bibliotbeca CoisHana, olim Segueriana, Paris 
1715, σσ. 207 · 208. 

5 Κεδρηνός, Ι, σσ. 3-5. 
6 Α ύτό&ι, σ. 5 : «•Ημείς δέ ..... τdς τών άνωθεν λεχθέντων συγγραφέων ( ον: 

συγγραφείσας C ) ίστορίας έπ' άκριβές άναλεξάμενοι ( Ο : ές τdκριβές ίστορίας άναλε
ξάμενοι ν : ιi-vαμαξάμεvοι c ) καl τά έμπαθώς η και πρός χάριν λεχθέντα dποδιοπομ
πήσαντες καl τdς διαφοράς καί ( τdς add. ν) διαφων[ας παρέντες~ άποξέσαντες καί 
δσα έγγ1)ς εϋρομεν τοϋ μυθώδους, τd δέ εlκότα καί δπόσα μη τού πιθανού άπέπιπτε 
( ο : έξέπιπτεν ν : δπόσα τού πιθανού μη άπέπιπτε c ) συλλεξάμενοι~ προσθέντες δέ . 
καi όπόσα άγράφως έκ παλαιών άνδρών έδιδάχθημεν καl. Vφ' έν έπιδρομάδην συνθέμε
νοι~ τοίς μεταγενεστέροις καταλελοίπαμεv τροφηv (τρυφήν ?) "· 'Ελάβομεν ύπ" Οψιν 
τάς καλuτέρας γραφάς των χειρογράφων τής 'Αχρίδος ( Ο) και τη, Βιέννης ( V) 
(δρα κατωτέρω, σ. 20, σημ. 1 ). C = Κο'ίσλια'\•0ς 136. 
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μείον πρωτοτύπου ίστορ\κης σκέψεως,_ άν.,αμφιβόλως ?μ ω:, είν~ι πολυτιμο~ 
• πηγη' ε!δη' σεων περt τi'jς βυζαντινης ιστοριογραφιας, εαν μαλιστα ληφ{}υ τατη , e 

" • Οψιν Οη αί συγγραφαl Ενίων έκ των έν αϋτφ μνημονευομενων ιστορι-
υπ ' , , ... u) ~"' ... δε Εχουν περισω8ij. Προς πληρεστεραν διασαφησιν του ο .ου υεματος κωνv , , ,e., 
παρα1tέτομεν κατωτέρω τα όvόματα των συγγραφεων κατα σειραν, ως ανα· 

φέρονται έν τοίς προοιμίοις: 

Σκυλίτζης 

ι. δ μοναχός Γεώργιος καΙ σύγκελ
λος χρηματ{σας Ταρασ{ου τοϋ ιf

γιωτάτου πατριάρχου 

2. δ δμολογητi]ς Θεοφάνης καΙ τοϋ 
'Αγροϋ ήγούμενος 

3. δ Σικελιώτης διδάσκαλος 
4. ό καθ' ήμiiς ϋπατος τών φιλοσό-

φων καΙ -δπέρτιμος δ Ψελλός 

5. δ Δαφνοπάτης Θε6δωρος 
6. δ Νικήτας δ Παφλαγwν 
7, 'Ιωσi]φ Γιwέσιος καΙ 

8. ΜανουJιλ oi Βυζάντιοι 
9, Νικηφ6ρος δ διάκονος δ Φρvξ 

10. ό Άσινdς Λέων 
11. Θε6δωρος δ τής Σfδης γεν6μενος 

πρ6εδρος 
~ ' ' ~ , ος 12. ό τούτου ανεψιος και ομωνυμ 

ό τής lν Σεβαστεiq. καθηγησάμε

νος έκκλησlας 

13. Δημήτριος δ τής Kvζfκov 
• 'J, ' ~ Α δ 'ς 1 14. δ μοναχος ωαννης ο v ο 

Κεδρηνος 

J. δ μοναχός Γεώργιος καΙ σύγκελ
λος 

2. δ όμολογητi]ς Θεοφάνης 

3. δ Σικελιώτης 
4. δ -δπέρτιμος Ψελλός 

5. δ Δαφνοπάτης Θε6δωρος 

6. Νικήτας δ Παφλαγwν 

καl οί λοιποl Βυζάντιοι 

7. Νικηφ6ρος διάκονος δ Φρvξ 
8. Λέων ό Καρlας 
9. Θε6δωρος δ Σfδης 

10. ό τούτου όμώνυμος Σεβαστεlας 

1 Ι. δ Kvζiκov Δημήτριος 
12. δ μοναχός 'Ιωάννης 
13. δ πρωτοβεστιάριος 'Ιωάννης δ 

Θρgκήσιος 

ι Έκ των ίστοριογράφων τούτων μόνον τ&ν ίιπ' άρι6-. 1, 2, 4 και 7 τά έργ~ 
εχοuν περισω6-η· ίσως και τοϋ ίιπ· άρι&. ,6. έάv. ή, ά~αφσρα ~πονοΌ "'~v ~ί?ν του 
πατριάρχου Ίγνατίου ( οϋτω π.χ. έκλαμβανεται υπο των F. Η 1 r s c ~· εvft, α~.,~ σ. 
361 Ρ Α 1 e χ a n d e r έν&' άν. σ. 196, σημ. 3 καί. R. J. Η. J e n k Ι n s, εν-& αν., 

' · · ' • • • 286 288 ·ο σ. 19 ). Δια τόν Σικελιώτην δρα Κ. Κ r u m b a c b e r, εν-& αν., σσ., : · 
Θεόδωροι; Δαφνοπάτης ίσως εlναι ό σuγγραφεi'ις τοϋ τελευταίου βιβλιοu της Συνε· 

χείας τοϋ Θεοφάνοuς (πρβλ. ν. L a t y S e v, Dve retsi Theodora Dafnopata, St. 
Petersburg 1910 ( Pravoslavnyi Palestinskίi Sbornik, 59), σσ. XII- XVII. Μ. 
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' Ή παρά{}εσις τiiς σειριiς τών όνομάτων καitιστ- άπολύ ' ~ 
~:υ~~~~~μι~~ ~οϋ, Κεδρηνο~ &ποτεΜ &πΗjν σύντμη~σιν τοϋ ;~~0~:(::ς ;στ~ 
να έρμην~υ{}~ϋ~~α~~χυσ;~.δ ~\αφ,..ορ~i }ε!ναι άσ~μαντ~ι καi δύνανται εύϊ:όλως 
τοϋ Θρ~κησίου πα α Κ ε~ ο,:~~ ~εκπ_.η~~ει fι, επι~ρο~-&ετος μνεία ~Ιωάννου 
• Σ ~· ρ ρη φ, αφου ο εν λογφ Ιωαννης εlναι αυ'το'ς ο• 
ο κυι,ιτζηc τΟν ό ~ e Κ δ , ~ υτος 

τη' <Ι ,~' ποιον ο Ε ρηνος αντιγράφει κατα λέξιν είς όλόκληρον 
ν στοριαν του Δέο ~ ' ' -{] - , 

<rκαl αί λοιποi Βυi&vτιοι: ~:~~ς ~αδ εω~ηται, βFβαιον Οτι ύπΟ τ&ς /,έξεις 
νουfιλ roU Σκυλίτζ Δ , '~ ~ ε ,ρηνφ "κρυπτονται οί Γενέσως καi Μα-

η. ια του~ υπολοιπους ιστοριογράφους υ , λ, 
aντιστοιχία μετα!:u Σκυλίτζη , Κ δ - Μ , , παρχει π ηρης 
Λ' δ ' ' e ~- " ' - και ε ρηνου. οναδικη εξαίρεσις είναι ό 
ε:~~ν ια ~ον ~ποι~ν υπαρχει ή δυσεξήγητος παραϊ.Λαγη ώς πρΟς την προσ· 

ηγ ρ · Οuδεμια ομως χωρεί νομ(ζομεν , β , , ., , . 
" ' ' - ~ ' ' α μ φι ΟΛtα ο τι προ κει τα ι περι 
ε~,ος και του αυτού προσώπου. Διατί Λοιπόν η" δ ' ' 
τοϋ δ IJ- , , , ' , ιαφορος προσηγορια . Προ· 
~ - ο ~ απαντησις Ης το ερώτημα τούτο είναι άvαγκαία ~ δι ε εύν ~ι -
αρχης χα~ ~ης ,&χριβ~ύς ση~ασίας έκατέρας τών προσηγοριών. ρ η ς της 

- Κο τ αρχην π ρε πει να σημειω &fi δ τι τα άρχαιότερα τών ει ο , 
του Σχυλίτζη &ντi <<'Ασιvdς» δ'δ ' ' ~ χ ρ γραφων 
δ ' , , παρα ι συν την γραφην <<aσιανός» η όποία 
ια τον λογον τούτον και μόνον {}' "δ ' ... ~ ' α ε ει να προτιμηt<)n ι. Εν τούτοις <θα 

S i u z ί u m ο v, Ob istoriCeskonι trude Th d 
τ. 2 { 1916 ) σσ. 295. 302 S Ρ "' t k eo ora Dafnopata, Viz, Obozrenie 

' ... ~esaovKvp b • 
Zenija Feofana, Deuxieme Congres Ι t 't. ο rosu .ο avtore Prodol· 
Βελιγράδιον 1929 σ. 35 χ έξ Η G Ν . nkelrna ωnal d es Etudes Byzantines, 
Ρ d

. ' · · · ιc es, The Continuatio Th h · 
rocee ιngs of the American Ph'J 1 • 1 • • eop anιs, 

227 R J Η J k. "' ι ο ogιca Assocιatωn, τ. 68 ( 1937 ) σσ 221 
.. ·.· eηιηs,εν&'άν.,σ.19.ΑΡΚΖd . • .. · .• 

tJ]Skoι khronoσrafiί Χ ν . 0 sost t k · · a a n, Iz ιstorn vιzan-
r. • · a ve a nazyvae 1· Kh · · 

Feofana "'• Viz Vreιn.' τ. ΧΙΧ ( 1961 ), σσ 80 90 :Uo ~ ~οnιkι ProdolZateli 
σuγγρσφεύ; της ίσtορίας τών εκστρατειών το~ 'Ι, .. ). ~ Μαν~uηλ μνημο,·εύεται ώς 
427 ,20·21, 428,1-2 ). 'Ο Σεβαστεία "' , ωαν~οu- ~uρ~ουα} Θ ε ο φ, Σ u ν ε χ.' 
ό Κιιζίκοu Δηuήτριος ( περl του- ο:-ο~εοδ~ροςΗ( πGερι του οποιοu ορα κατωτέρω) καΙ. 

· ·~ ιοu ορα Β e c k ,, -&' • 
D a r r ο u z e s έv Dictionnaι·re d'H" t . . . ' εν αν.' σ. 532 καί J. 

ιs oιre et dP Gι§og h" Ε , . . 
( = DHGF; ), τ. 14 ( 1960 ), στ. 208 . 210 ) • - , , ra~ ιe cclesιastιques 

~~~~·,:.: ll χαl 14, χα&' οσον Ι}δuνή&ημεν ";;';ξ:νκ:~~:σ:ξμ~~λ~:ν ;~::ν·ι!~λιο::~ 
1 Τη'νγρ • ' ' αφην « aσιανος » παραδίδει τό χειρό • • • 

λεως 'Αχρίδnς άντιβλη6εν ύπό Τ h U s k .γ~αφον υπ αρι-&. 79 της μητρoπό-
Kuro?aJata Skilitsy, Izvestija R~sska~: ~srk~;~~;~~;~~skaja ru~opis Ioanna 
stantιnopoi, τ. 4 2 ( 1899) σ 3 •0 U k" g ago Instιtuta v Kon-

' . . . sρens ιJ ( σ 2 ) το i} - ' , 
χειρnγράφου ε!ς τόν lloν οLώνα -&εωρε· δηλ - . , πο ετει την γραφην το;; 

λ .a. ' ι · τουτο σuγχρονον του συγ έ • 
χρωμο ιυογρσφία σελέδος του g,•αντ-ι τη-ς σ 8 δ' · β β γραφ ως- η , · εν επι ε αιοί τοσ0 - • λ' 
~·ολογησιν. (< 'Ασιανdς }) παραδίδει έπίσης χαί ό Vindob h' t G υτον υψη .ην χρ~· 
οποίον άνtέβαλεν ό C. d e Β ο ο r Zu .. ιs . r. 35 ( 12ου αι. ), τον 
( 1901 ) 362 , .' Johannes Skylιtzes, Byz. Zeitschr τ 13 

' σ. , οημ, 1. Τελος την αύτήν ' , ... ' ' ' 
Vatic. Gr. 161 ( ιaου αΕ ) , , ' , , γρ_αφην φαινετσι οτι παραδίδει καί ό 

. ' εαν χρινωμεν εκ της λατινικης άποδόσεως ( Leo Aε:ia-
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flτo 'ίσως ασυνετος ή προτίμησις μιCiς τών γραφών άνευ προσφυγfϊς ε'ίς 
απαντα τά χειρόγραφα τοϋ Σχυλίτζη. ΔΕν πρέπει δλω; νά άποκλεισtJίi τΟ 
ενδεχόμενον δτι ό Σκυλίτζης άρχικώς Εγραψεν «Άσινός», τΟ Οποίον καl 
είναι η lectio difficilior και εύκόλως {}0: ήδύνατο η1 διορ-θω-θϋ είς τΟ κοι
νότερον «'ΑσιανόςJJ. "Ως -θCt δeιχ-θfi κατωτέρω, άμφότεραι αί γραq;αl α-οται 
δύνανται να ύποστηριχδοϋν μετα πι-θανότnτος. Άμq::ότεραι Εχουν την αύτi)ν 
περίπου σημασίαν χαί, πρCiγμα σπουδαιότερον, άμφότεραι ενισχύουν τi)v 
ταύτισιν του ~ Ασι(α)νοϋ Λέοντος πρΟς Λέοντα τΟν Διάκονον. 

"Η γραφη «'ΑσινΟςι> τοϋ Κοϊσλιανοϋ κώδικας 136 παρέσχε πράγματα 
λόγφ τοϋ άσαφοi:ς τfiς σημασίας της και ύπΟ πολλών μελετητU>v διωρ-θώ-θη 
επι τΟ άπλούστερον ε'ίς «'ΑσιανΟςιJ ή ε-θεωρήθη συνώνυμόν του ι. Κα-θ'Οσον 
γνωρίζομεν δμως, ό τύπος «'ΑσινΟς» οUδέποτε εχρησιμοποι{ι-θη κατα ταUς 
κλασσιχοiις η τους βυζαντινοiις χρόνους ώς συνώνυμον τοϋ Άσιάτης ή 
'Ασιαν6ς'. 'Εφ' δσον f\3ελεν aποδειχΙJij δτι ή γραφη «'Ασινος» στηρ(ζεται 
καλύτερον ύπΟ της χειρογράφου παραδόσεως, τότε είναι βέβαιον Οτι πρόκει· 
ται περι εδνικού επι{}έτου σχηματισθέντος έκ τοπωνυμίου καl τfjς καταλή
ξεως -ηνός. ~Ομοίως παραγόμενα εθνικα και εκ τούτων προερχόμενα οϊκο· 
γενειαχα επώνυμα fισαν κοινότατα κατιl τους βυζαντινοVς χρόνους 8 • Έν τfi 
ιJπΟ συζήτησιν περιπτώσει τΟ «'Ασινός» 4, άν και -3& ήδύνατο Lσως να εκλη· 

nus) τοϋ Ι. Β. Ga bius (Hίstoriarum Compendίum ... a Ioanne Curopalatae 
SciHzzae ... conscriptum ... e Graeco in Latinunι conuersum, Venetiis 1570, 
σ. 1 ), ό όποίος έχρησιμοποίησε τόν ΒατικανΟν κώδικα (πρβλ. C. d e Β ο ο r, \Vei
teres zur Chronik des Skylitzes, Byz. Zeitschr., τ. 14 ( 1905 }, σ. 418 ) • 

ι Μόνον ό Β. d e Μ ο η t f a u c ο n (Εν ο-· άν , σ. 208 ), άδιαφορών διό. τό 
φαιδρόν τfjς έχλατινίσεως τοϋ << Άσινός >;,μεταγλωττίζει έπακριβώς: < Leo Asinus,.. 

2 'Επίσης 'Ασιαίος, Άσιεiις καί 'Άσιος (πρβλ. Σ τ έ φ α ν ο ν Βυζάντιο ν, 
έν λ. 'Ασία). Παρό. Βuζαντινοϊς εν εUρυτέρr.ι χρήσει τΟ <(~Ασιανός)>' πρβλ. λ. χ. 
Βρuέννιον, 74,22~ Ζωναρaν, Ill, 714,ιι χ.ά. Ε. Α. Sophokles, Greek 
Lexicon of the Roman and Byzantine Periods, έν λ. Άσιανός. 

Β Η. Μ ο r i t z, Die Zunamen bei den byzantinischen Historίkern und 
Chronisten, Programm des Kais. Humanistisches Gymnasium in Landshut, 
1898, Π, σσ. 39- 40· πρβλ. καί τήν βιβλιοκρισίαν τού Σ. Π α π α δ η μ η τρίο υ έν 
Viz. Vrem., τ. V ( 1898 ), σ. 729. 

4 ΤΟ «Άσινδς » τί-&εται μεταξU Ciρ&ρou καl όνόματσς, άχριβώς ώς χαi τΟ 
<< Δαφνοπάτης )>, τό ό;τοίον εtναι τό μοναδικόν έπώνυμον έν τφ προοιμίφ iοϋ Σχuλί
τζη· άνtιilέτω; δπου ύπάρχει έ&νικόν ( Νικ1ltας, 'Ιωσήφ, Μανουήλ, 'Ιωάννης) τοtίτο 
μετό. τοϋ Ciρit-ρoυ επεται τοϋ Ονόματος. Τοιούτο πάντως έπώνυμον, κα#' Οσον ήδu· 
νή{}ημεν νό. έξαχριβώσωμεν, δεν μαρτυρείται κατά ηΊν βυζαντινiιν εποχήν. Ό Σ. 
π α π α δ η μ η τ Q ίο υ, εν&' άν. ι σ. 279, χωρίς οUδομοϋ νά παραπέμπ'Q, σuγχαταρι· 

<&μεί μεtαξlι τών βυζαντινών έπωνύμων τών παραγομένων εξ έπι{}έτων, οίον Χλωρός, 
Σκληρός, Βαρiις κ.Ci , χαί τΟ "Ασινος ( sic ), πι-&ανώς σχετίζων τούτο πρός τό άσιvής, 
άν χαί τύπος Ι.ί.σινος εtναι άμάρτuρος. το επώνυμον τούτο ούδαμοϋ εϋρομεν μαρτυ

ρούμενον καί πι{}ανώtατα ό Παπαδημητρίου εtχε κατά νούν έν προκeιμένψ tό ~ Ασι-
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1}- e " 
φι ~ ω;,,επώvuμον, είναι, πιστεύομεν, έftνικΟν 
νυμιου Α σ( σ }ος ιι κατ' i'iλλους Άσ(σ)' 1 παραγόμενον ΕΚ τοϋ τοπω· . 

'Ε - ' ος . 
κ των πολεων α" e ~ ,., Ά ( ι οποιαι εφερον κατd: τ' .. , 

σ σ)ο; η 'Ασ(σ)ο; γvωστοτέρα ε!vαι "' "Α ην αρχαιοτητα το ονομα 
μαρτυρείται καl ύπfjρΕεν έδ " 'Ι_ σσος τοϋ (Ελλησπόντου, ή όποία 
Κ , , , - ρα επισκοπης κατd: τήν R ζ , , , 
ατα τον Στεφανον τΟν Β ζ, " ... "' μυ αντινην εποχην 2. 

., υ αντιον υπηρχον αλλ ~ ., , 
αγνωστοι άλλοf)εv Εν Λυδί 'Η , s , αι τρεις ομωνυμοι πόλεις 
λ , ζ ' q., πειρφ και Κρήτη ι Τ, 'Α ' ' 

ι τ η πρΟ; ούδεμίαν τών άναιτέρω 'λ . ο rr σινος» τοϋ Σκυ-
δ 'ζ "' πο εων πιστεύομεν "' 'ζ υα εrαι ομως άριστα • "λλ • οτι σχετι εrαι, συν· 
" , " μετ α ης μαρτυριας τοϋ Σ ., ι:ι "' 

ωσαυτως εκαλείτο frλειμchν έν τώ Κιλβ - ' - τεφανου οτι Ασσος 
στριον ποταμ6ν » 5 ·ο ιι λ ' ~ ~ ι ιανφ πεδιφ της Λvδ{ας περl τάν ΚαD-

- 'Ο , · ειμωv» ουτος εfναι βεβαί • , 
τσυ μηρου ( '!) ΙΙ 4βl) "Α λ ως ο μνημονευομενος ύπό 

~· σιος ειμών: 
'Α ' ~ λ σιφ εν ειμώνι, Καϋστρtοv άμφl ρέεθρα. 

vΟς tοϋ Σκuλίτζη. 'Εν W. R e g e 1- Ε Κ 
lothee. Παράρτημα tοϋ τ. 20 ( 19i3) tώ~ V' u r~ z- Β. Κ ο r a b Ι e v, Actes de Ρhi
παροίκων της μοvη-ς έν Λη'μνω , ,Iz. rem., σ. 30,97-98, dπαvτΠ μeται::ύ τω"ν 
~ ~ • ~ και (( χηρα η - ~Α ή ~ s 
οποιον εν Index des noms propres (σ 42 • του σ vου ;>. ΤΟ όνομα τοίίτο τΟ 
~α~α παρανεγνώσfl-η ύπό tών έκδοτων dντί ~:_:~α~ίζ~ται. ώς e: 'Ασήvης~ ό "'• πι{}~νώ
επωνυμον συχνότατα άπανtώμενον έν tοί "~f}ορ ου(~ Α.σάvο~». Τό 'Ασάvης ε!ναι 
Regel-E. Kurtz-B. Kora bl ςΑ ωνιτικοις εγyραφοις: πρβλ. π.χ. W. 
( 1907) τών Viz. Vrem. σ. 125 15. e ν, , ctes de Zographou. Παράρτημα t 13 

• _ , 1 , • τοπωνuμιον ((εlς -'Α , · 
γενικη tou εξελληνισtΜντος βουλγαρικού , ~ του σavov ;; ( συχνότερον ή 
]. Β ο m b a i r e Actes de Χ, t τσυtοu επωνύμου εtναι Άσάvη· πρβλ π 

ι Δ I eropo amou Paris 1964 19 . . χ. 
ι· άναλόγους σχηματισμούς πρβλ.' F D • σ_σ. 0, _ _192, 193,212 ). 

terbuch der Griechiscben Ε' . ο r π s e ι f fl RuckHίufiges W" ιgennamen a b or-
1957, σσ. 269-271 ('Αβυδηv6ς Πε , ' usgear. von Β. Hansen Berlin 
.Στέφανον τόν Βυζάντιον έν λ~ "Α ργαμη~ο~~ ~οσπορην6ς~ ΚυζικηνΟς κ.α. ) . .Κατό τόν 
η,. >Α , ' · σσος~ ο εξ Ασσου κ τ • ~ 

σσεvς. Παρατηρητέον δη κατό , β ζ , α αγομενος εκαλεiτο 'Άσσιος 
έκαλ- '[, , τους υ αντινους χρόνο • 'ξ Ί εηο ασιτης) δπόftεν καί τΟ γνωστόν β ζ , υς ο ε ασοϋ tfjς Καρίας 
τ ο υ, 'Ιασίτης- Διασίτης Έλ' . 3 υ ανtινον έπώνuμον (πρβλ Κ • Αμάν 

, ··• ' •ηνιχα τ. ( 1930) 208 . . • αυtοιrι, σσ. 529. 53l ). ' • σσ. · 209 καί V. L a u r e n t 

., 2 Πρβλ. V. L a u r e n t, Le cor d ' 
εν#' άν., σσ. 193-196 ... ' c p~s es sceaux de lΈmpire Byzantin, 

3 .Σ t έ φ Β ζ '. οπο~, και η λοιπη βιβλιογραφία. 
δ , . υ ., εν λ. Ασσος. Τό ((Λυδία , 
ιορ#ωσιν άνtί τού ((Λυκίας)) τό ο" ~ ς'); αποτελεί νεωτέραν φιλολογικη' ν 

γ , Π ~ ποιον παραδιδεtα c , ~ 
ραφων. ρβλ. κατωτέρω, σ. 23 ση 2 ι υπο του συνόλου τών χειρο-

'Αa'i}, 1 μ,, 
.υτ-ο, \εν λ. "Ασός. Έκ -ι;fις Κρητικfις tαύτ "Α - .. . 

Κα"t"αyωγην το ονομα τού χωρίου 'Λσ-τ • ης σοu ελκει πιfl-ανώτατα τήν 
τοi: νομοίί "Ηρακλείου, τΟ όποίον όι ~ ( :ρβλ~ Ιασίτ?ς) της έπαρχίας Μαλεβυζίου 
"Ιστορικό: σημειώματα, β' έ'κδ. έπιμελεί~ .... ; νaΑ~ υ ,δ ι δ η ς (Χάνδαξ- •Ηράκλειον 
συνέδεε πρός τήν μικρασιατικήν wA Π . .εξ,ιου, Ήράκλειον 1964, σ, 28) 
Κε λλ · σσον. ρβλ επισης καί ' ' φα ηνιας;, καitΟΟς καί τΟ τοπωνύμιον "Ασ .(Σ , την κωμην "Άσσον της 

5 .Σ:τέφ. Βυζ. έν λ "Αασος Π , ~α • τ εφ, Βυζ., έν λ.). 
τοϋ Σ ' .. ' · • ερι της ακριβείας τ~ , τεφανου εχουν έκφρασ#η άμφιβολίαι Ο"' • • ης τοιαυτης μαρτυρίας 

, uτως, ο εκ τών σχολιαστών τοϋ Στε-
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Περl τούτου διεξοδικώτερον γράφει ό Στράβων : (r&πά δ8 τριάκοντα 
σταδlων τfjς ΝVσης ύπερβδ.σι Τμώλον τά δρος τijν Μεσωγlδα έπl τα πρΟς 
νότον μέρη καλείται τ6πος Αειμών ..... τούτον δέ τΟν λειμώνα όνομάζειν τόν 
ποιητi}ν 8ταν φfj 

'Ασlφ έν λειμώνι 

δεικνVντες Καϋστρtοv και 'Aσlov τινΌς ήρq>ον και τάν Κάvστρον πλησlον 

άπορρέοvτα» 1
• 

Κατα ταίίτα ''Ασιος λειμώv, "Άσσος η ΑειμWν έχαλείτο περιοχ't) παρι1 
τΟν Τμώλον καl τ<Χς πηγ<Χς τοϋ Κιι.Vστρου, άναμφιβόλως έγγiι; ή πέριξ τfις 
γενετείρας τοϋ Λέοντος Καλόης. ~Ενδιαφέρουσα, αλλ· ηκιστα άσφαλΎις καl 
πι{}ανώτατα Οφειλομένη είς σύγχυσιν, είναι καl fι άλλη μαρτυρία τοίί Στε
φάνου Ο τι καl πόλις "Άσσος Ίlπfjρχεν έν Λυδί~ 2• ΤΟ ιr'Ασινάς» τοίί Σκυλί
τ ζ η, τΟ Οποίον δέον ν& δρ8ογραφ}iται «' Ασσηνdς» η ιr'ΑσηνόςJJ, .eα ήδύνατο 
να άποτελέσtι τεκμήριον περl ύπάρξεως τοπωνυμίου "Ασσος έν Λυδί~ παρ& 
τdς έκφρασ-θείσας σχετικώς &μφιβολίας 5• Δέον νό ύπομνησ{}ij ένταίί8α Ο τι 
ό Σκυλίτζης άσφαλώς έγνώριζεν άριστα τfιν γεωγραφίαν καl τΟ τοπωνυμι
κΟν τiiς περl τfιν "'Εφεσον περιοχfiς, &φοϋ, κατ& τfιν προμνημονευfiείσαν 
μαρτυρίαν τοίί Κεδρηνοίί, ούτος 1}το Θρgκήσιος, είχε δηλονότι γεννη{}η έν 

φάνου Α. Β e r k e Ι i u s ( Stephanus Byzantinus, cum annotationίbus L. Holste
nii, Α. Berkelii et Th. de Pinedo, Leipzig 1825, τ. ΙΙΙ, σ. 386) γράφει τό. έξijς: 
c secundum nostrnm iste campus "'Α σος [ sic] erat appellatus; verum com· 
mittit hoc loco μνημονικόν άμάρτημα: in antecedentibus enim de illσ mentio
nem fecit, eum nuncupaπdo "'Ασσιον ( sic Ι λειμώνα "'· Πρβλ. όμοίως L. Β ίi r· 
cher, "'Ασιος λειμών, R.E., 2, 2 ( 1896), στ. 1606 {ein Fehler) καί V. Geor· 
g i e v, Vorgriecbiscbe Sprachwissenschaft, Sofia 1945 ( Godί~ηik na Sofiiskija 
Universitet. Istorίko- FilologiCeski Fakultetl XLI ), σ. 196 ( falscbe Rίίckbil
dung ... tatsach1icb nicbt existiert) καΙ. 230' Επίσης Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, Die altgrie
chiscben Flussnamen, Izs1edvanija v Cest na Akad. Dimitr DeCev ρο sluCai 80 
godiSniata mu, Sofia i958, σσ. 11- 12 ( falsche Rίickbildung ) . 

ι Σ τ ράβω ν, XIV, 650· δρα έπίσης καΙ. ΧΙΙΙ, 627. Πρβλ. καί G. '\ίV r e d e, 
Λειμών, R.E., τ. 12 {1925), στ.1862 καί Διονύσιον Περιηγητήν, στ. 836-
838 ( Geograpbi Graeci Minores ( = GGM ), εκδ. C. Mίίller, τ. ΙΙ, Paris 1882, 

σ. 155)' 
Πολλοi yd:ρ λειμώνες έv • Ασίδι τηλεθόωσιν~ 
έξοχα δ' άμπεδίοv Μαιά.νδριοv~ έvθα ΚαVστρου, 
ijσυχα καχλά.ζοvτος έπιρρέει άγλαδν ύδωρ. 

2 Πιστεύεται Οτι έν προκειμένφ ό Στέφανος έκ συγχύσεως τοΛ.σ&ετεί έν Λυδί~ 
την .. Ασσον της Αtολίδος παρ' 'Ελλησπόντφ (σημειωτέον, πάντως, δτι τό.ς δύο πό
λεις σαφώς διαχωρίζει έν λ. "Ασσος ). Πρβλ. Stephanus Byzantinus cum annota· 
tionibus, εν{}' άν., τ. li

1 
σσ_ 114- 115 ( L. Holstenius ), τ. IV, σσ. 201 • 202 ( Th. 

de Pinedo) καt W. Ρ a p e · G. Ε. Β e n s e Ι e r, Wδrterbuch der Griechischen 
Eigennamen, Braunschweig 1884:, έν λ. 'Ασσ6ς. 

3 Πρβλ. προηγοuμένην σημείωσιν καί ςr. 22, σημ. 5. 
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τφ ftέματι τών Θρφιησίων, τΟ Οποίον περιελάμβανε μεταξiι Ciλλων η)ν "'Εφε· 
σον, τΟ ΚελβιανΟν πεδίον, η)ν ΚαJ,όην καl τi}ν "'Ασσον. ΟύδόJ,ως λοιπΟν 
ftd έφαίνετο περίεργσν Οτι άποχαλεi τΟν Λέοντα σϋχl έχ τijς γενετείραc: του 
Καλόης Καλοηνόν, άλλ" ΆσσηνΟν έκ τi)ς πλησιεστάτης πρΟς τi}ν Κ;λόην 
περιοχ;jς tfις 'Άσσου. 

ιΗ ιJ:γριβ'Ι)ς σημασία τfiς έτέρας και πιftανωτέρας, ώς άνωτέρω Ελέχθη, 
γραφfiς rι'Ασιανdς)> είναι έπίσης άνάγκη να διευκριvη{}fi. Κατd μαρτυρίαν 
πάλιν τοϋ .Στεφάνου, Άσtα έκαλείτο άλλη λυδικi] πόλις πλησίον τοϋ Τμώ
λου 1• Κατd πόσον τοϋτο άλη&εύει, δΕν είναι βέβαιον 2• Βέβαιον Ομως είναι 
" ' ' ο τι το τοπωvυμιον τοϋτο σχετίζεται πρΟς τα όμόρριζα "'Ασιος καl "Ασ(σ}ος 

Β' , , Α ' κα ως και προς η)ν ' σιάδα φυλijν τών Σάρδεων, η)ν όποiαν άvαφέρει ό 
tH ~δ 8 Τ' ' δ ' ' 'Α ' ρο ο τος . ο ι. υ ι κο ν τοπωνυμιον σια, πι ι<Jανώτατα άναγόμενον εϊς 
έποχfιν ~ροελλrινικήνl σiιv τφ χρόνφ έπεξετά-Βrι )(αι r]δη ένωρlς ηρχισε να 
δrιλοί όλόκληρον τfιν tlπειρον \ χωρlς έν τούτοις μέχρι καl τών τελε~ταίων 
βυζαντινών χρόνων να άπολέσn τfιν δρχικfιν στενfιν σημασίαν του. Οίίτω;, 
• Ασία έκαλείτο κατι:Χ τfιν dρχαιότητα καl παρι:Χ Βυζαντινοίς ή ηπειρος 
&λλ• έπίσης καl ή Μικρι:Χ "Ασία, είδικώτερον δΕ ή περl την οιΕφεσον περιοχη-6. 

1 Σ τ έ φ. Β υ ζ., έν λ. 'Ασία. 'Κεuμολογικόν Μέγα, έν λ. ~Ασιά.τις. 
2 Πρβλ. L. Β ίi r c h n e r, Asia, R.E., τ. 2, 2 ( 1896 ), στ. 1562. 
s Ή ρόδο τ ο ς, IV, 45. 
4 Σ τ έ φ. Β u ζ., έν λ. 'Ασία: <<πόλις παρά τφ Τμώλφ .... διδ [ καl "Ασιdς 

έκλήθη secl. Meineke] καl ~Ασία η ijπειροςιι. Πρβλ. καt W. Ruge, Asia, R.E., 
τ. 2, 2 ( 1896 ), στ. 1533- 1534. Ε. Β ο i s a c q, Dictionnaire Etymologique de Ia 
langιιe grecque, Heίdelberg 1950.t, έν λ. Cf.σις. Διό. μu{}ολογικάς και Ciλλας ψεu
δοεtuμολογικό.ς παραγωγός της λέξεως 'Ασία~ δρα Σχόλια είς "Ομήρου 'Ιλιάδα εν 
στ. ΙΙ, 461. Έτuμ. Μέγα εν λλ. 'Ασία καi •Ασίφ έv λειμώvι. 'Αγα{}ήμερον, 4 8.10 
(GGM, II, σ. 472). Ίωάννην Μαλάλαν, 109,4-8. Ε1Jστα-&ίου Σχόλια1 είς 
Ίλιάδα ( I, 205) καί εLς Διονύσιον Περιηγητi]ν ( GGM, Π, σσ. 264, 333 ). •Α ν 

00
• 

ν'ύ μ ο υ, Σχόλια ;ίς Διονύσιοv Περιηγητi)v ( GGM, ΙΙ, σ. 452 ). Τ ζ έ τ ζ η Σχόλια 
εις Λ~κοφρον~, εκδ. Ε. Scheer, 11, σ. 362 καi Κ ε δ ρ η ν ό ,., Ι, 229,9-13. Συγχρό
νους εr:uμολοyιας καί σχετικi]ν βιβλιογραφίαν δρα έν W. Ruge, έν{}' άν., Η. Tb. 
~ο~ s e r 5• Asia. Literarische Fakultat der Universitiit Istanbul, Forschungs
ιn~tιtut fur Altvorderasiatische Kulturen, Mitteiiung 2, 1946 κοί D. p a g e, 
H1story and the Homeric Iliad, Berkeley 1959, σ. 104 καί 115, σημ. 27, 28. 

5 
\V, Μ. Ramsay, έ\'ft.' άν., σ. 104 κ.έξ. L. Bίirchner έν{}• άν Κ 

• Αμάν τ ο υ, Γεωγραφικd Ονόματα, ΕΕΒΣ, τ. ΚΗ' ( 1959 ), σσ. 4- 5: Πρβλ. έ~ίση~ 
G. Ρ a r t h e y, Hieι-oclis Synecdemus. Accedunt Nili Doxaρatrii Notitia Pa
triarchatuum et Locorum Nomina Immutata, Berlin 1866, σ. 313, &ρ. 40 (Ασlα 
η 'Έφεσος)~ τi)v σύντομον γεωγραφικi)ν πραγματείαν ηlv εκδο-6-εtσαν ύπΟ Α p 
Κ a Ζ d a n, PriloZenie anoniωnyi geografiCeskij traktat iz rukopisi XV v., Viz: 
Vrem., τ. XVI ( 1958), σ. 286 (είτα lδίως 'ΑσίαJ έv iJ έστιv ή "Εφεσος) καί "Αν
: α ν Κ ο μ ν η' ν ή~ν, If, ~37 .17-23 : « οί δέ διd τijς lδίως καλουμένης • Ασίας ifεσav~ 
οπερ μεμαθηκως ο Γαβρας Πωνσταντίvος~ .... καi καταλαβιbv τούτους είς τδ Πελβιαν6ν )), 

Λέων ό Διάκονος 25 

Τfιν Ρωμαϊκfιν έπαρχίαν Asia proconsularis ύποκατέστησε κατα τοiις βυζαν
τινοιJς χρόνους ή έπαρχία 'Ασίας, Sχουσα ώς διοικrιτικΟν κέντρον την οιΕφε· 
σον καί, κατι:Χ τΟν Συνέκδημον τοϋ "Ιεροκλέους, κυβερνωμένrι Ομοίως ύπΟ 
άνftuπάτου 1 • "Η επαρχία 'Ασίας ύποκατασταitείσα έν συνεχείg ώς διοικη

τικi} μονι\ς ύπο του {}έματος τών θρ~Jκησ(ων, διετηρή{ίη εtς τi}ν βυζαντινi}ν 
' , " ' ' - " - 2 Τ' ' 'λουαον γεωγραφικiιν παραδοσι ν και εις τα τακτικα των επισκοπων . ο ακο υ 

χωρ(ον έκ του τακτικού του Νe(λου Δοξαπατρη ( 11 ος αt.) εlναι λίαν δι δα· 
' 'Α ' ' λ - ' " ~ Δ ' Ε'ρ 'π κτικόν: rr'Άπασα ή Άναταλη σια εκα ειτο και απασα η υσις υ ω η. 

'Αλλ' είσί τινες χώραι τijς 'Ανατολής, αlτι·νες είδικώς χρών-ι:αι τ φ τijς 'Ασίας 
όν6ματι, ώς ή •Έφεσος ή εν τφ Θρq.κησίφ καl ή Σμύρνα καl έκείναι πiiσαι 

π6λεις ιδς έξfίς δηλώσομεν ..... " '· Ό Λέων ό Διάκονος μεταχειρίζεται τον 
Ο ρ ον 'Ασία κυρίως εν τfi εύρυτέρ~ έννοί~ 4, άλλ' Ο ταν &ποκαλiί τfιν γενέτει
ραν Καλόην «χωοίον τfjς 'Ασίας τΟ κάλλιστaνι), Sχει προφανώς κατα νοϋν 

τiJv στενiιν γεωγ~αφικην σημασίαν τοϋ Ορου 5• ~Εξ Οσων Ηέχ8ησαν άνωτέρω 
" ' , κ λ' , _(}_ ~ "δ~ κα{}ίσταται, πιστεύομεν, φανερΟν οτι ο εκ α οης καταγομενος uα 11 υνατο 

κάλλιστα νά &ποκλrι{}fi «'Ασιαν6ςιι 6
• 

•Αμφότερα τα (r'Ασσηνdςιι καί (r'Ασιανdςιι τόσον καλώς συναρμόζονται 

πρΟς τiJv Ciποψιν της ταυτίσεως τοϋ έν τψ προοιμίψ τοϋ Σκυλίτζη Λέοντος 

ι Ε. Honίgmann, Le Synecdemos d'Hierokles, βν&' άν., σσ. 20·21, 
δποu μεταξ\1 τών πόλεων τfις επαρχίας καί ή Κολόη- Καλόη. 

2 G. Parthey, Eνfi.' <iν., σ. 60: εiς τi}ν επαρχίαν Άσίας ύπήγετο εκκλη· 
σιαστικ&ς καt ή επισκοπ1) Καλόης ( άρ. 102 ). Πρβλ. α\ιτό-&ι, σ. 288, § 197 (τοVς ..... 
τής Άσιαvfjς ..... μητροπολtτας) καί άνωτέρω, σ. 24, σημ. 5, 

3 G. Parthey, έν{}• άν., σ. 277, § 131. 
4 Λέων Διάκ •. 7,113, 19,113, 20,ι5, 24,7, 29,5, 35 14, 40,12,105,ι3, 111,7,114,24~ 

117,11 , 124,15, 1261n, 160,5, 170,ι3, 173,14, 175,,~. ~ , • , 
5 Α\ιτό&ι, 5,5. 'ΕπLσης καί εν 166,13 ό Λέων πιfi.αν&ς χρησιμοποιει το« Ασιαν» 

έν στενΌ γεωγραφικΌ εννοίq.. 
6 Οϋτε καί τΟ ~((•Ασιαvδς )) itό. ήδύνατο νd ε! ναι έπώνuμον, ϋ.ν καl ώς τοιούτο 

μνημονεύεται παρd Η. Μ ο r i t z, εν&' άν., Ι ( 18:}7 ), σ.' 4: καί ~Ι ( 1~98 ), σ: 34. 
Φαiνεται Οτι καl ό Moritz (πρβλ. σ. 21, σημ. 4) εννοεί το Ασσηvος του Σκuλιτζη, 
' • Οσον παρ' σύδενί τών ίστορικών καL χρονογράφων, εκ τών όποίων σταχυολογεί, 
εφ ' • ' ' • λ' • Η • αντa ώς επώνυμον τΟ Άσιαv6ς. "Ήκιστα πιitανα κρινονται επισης οσα εγει ο · 
απ • Ο Ι S b Α 'd' d Gr€goire περί τοU επωνύμου Άσιδηv6ς· πρβλ. Ρ. r g e s, a as sι enos yna: 
ste de Sampson, Byzantion, τ. Χ ( 1935 ), σ. 77: c on p7ut se ?eman?e.r sι 
• Α.σιδηνΟς ne vient pas de • Ασίς, qui, depuis l'antiquite, a tou]ours ete un 
synonyme et, pour ainsi dire 1 une variante de 'Ασία. Άσι~η.νό;, en aut:es 
terωes, signifierait tout simplement c d' Asie '"• ce nom ayant ~cι 1 acce~t~tιon 
que Jui donnaίt Ia g€ographie byzantine ... Άσlς fut cons~rve pour desι~~ιer 
la c primitive ,. Asie - Ia region d u Tmolos et du Mesogιs - par opposιtιon 

a • Ασία, qui prenait un sens de plus, etendu,:o καί σ11_μ. ~: c : Α,σιδηνΟς, sΌpp~· 
serait a • Ασιανός ,. . ΤΟ σχfιμα 'Άμιδα - Αμιδηνος δεικνυει οτι το Ασιδ~νος ~ο .. ρα· 
ΎΕται εκ τοπωνυμίου 'Άσιδα η παραπλησίοu, &σχέτως εαν toUτo μαρτυρηται η οχι. 
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πρΟς τΟν όμώνυμον διάκο' 0\' ίπωρικόν, ΟΟστε Vfi δύναται να άποκλεισflfi ~ 
σύμπτωσις. ΔSν :τρέπει dλλω; τε νd λησμοvf}ται ή ύπάρχουσα σχέσις μεταξύ 
τών κειμένων Λέοντος τοϋ Διακόνου καl Σκυλίτζη, και ύπΟ τi]v μη γνησίαν 
μορφi]ν ύπΟ τfιν όποίαν τΟ τελευταίον τοϋτο εiναι γνωστόν, τ1)ν ιΙστορίαν 
δηJ.ονότι τοϋ Κεδρηνοϋ. Μολονότι αί δύο άφηγήσεις Εχ.ουν αύτοδύναμον 
ίστορικiJν άξίαν καl συμπληροίιν άλλήJ,ας, Εν τούτοις είναι Εκτυπος Εν τισι 
χωρίοις 1] όμοιότης τijς διατυπώσεως, ~κ τούτου δε ε!χεν όδηγη{}ij ό Hase 
είς τfιν άποψιν Οτι δ Σitυλίτζης ηvτλησεν εύ{}έως έκ τοϋ Λέοντος τοϋ Δια~ 
κόνου 1• Τ1)ν τοιαύτην άμεσο ν έξάρτησιν ήμφεσβήτησαν οί G. Wartenberg 
καt Μ. Siuziumov, ό μΕν πρώτος ύίCογραμμίσας τι:Χς διαφορdς μεταξV τών 
δύο άφηγήσεων 2 , ό δΕ δεύτερος ϊσχυρισδelς Ο η ό Σκυλίτζης δΕν &ντλεί 
εύ6έως έκ τοϋ Λέοντος, άλλ• On άμφότεροι έχρησιμοποίησί"~ν την αϋτην 
πηγήν, δ{teν καl αί παρατηρούμεναι όμοιό τη τες τοϋ -Βφους 3• τα ύπfρ τών 
.flεωριών τούτων προσαχ3έντα Επιχειρήματα πιστεύομεν Οτι κατ~ ούδένα τοό~ 
πον άποκλείουν τΟ Ενδεχόμενον Οτι ό Σκυλίτζης, όμοϋ μετά τtjς κοινtjς πηγi]ς 
καί tών άλλων πηγών του, έγνώριζε καί έχρησιμοποίησεν έκ πρώτης χειρΟς 
τΟν Λέοντα 4• ~ Αλλως τε, πέQαν τών λεκτικών Ομοιοτήτων, τοϋτο δsικνύει 
σαφέστατα 'ιi μνsία τοϋ ·Ασσηνοϋ Λέοντος έν τφ προοιμίφ, fι όποία, ώς 
έδέχf}ημeν &νωτέρω, &\'αφέρεται είς τΟν όμώνυμον διάκονον ίστορικόν. ΤΟν 
συσχετισμΟν τοϋτον, παρ• δτι δΕν συναρμόζεται άπολύτως πρΟς την ι<)eωρίαν 
του περί κοινiϊς Εξαρτήσεως, 6εωρεί πιίJανΟν ό Siuziumov, ένίρ ό Warten~ 

ι Λέω ν Δ ιά κ,, σσ. 404, 428, 454, 457, 477, 384 κ.&. Πρβλ, καί F. Η i r s c h, 
έν{}' &ν., σσ. 361-363, 372, 374. 

2 G. Wartenberg, Leon Diakonos und die Chronisten, έν-6·' &.ν. 1 σσ, 
300-317. 

8 Μ. S i u z i u m ο ν ι ένtt-• άν., σ. 109 κ.έξ. ~Η τοιαύτη &εωρία τσϋ Siuziιι· 
mον έγένετο δεκτη ύπό πολλών ( πρβΑ. π. χ. Η. G r e g ο i r e, La derniere cam· 
pagne de Jean Tzimisces contre les Russes, Byzantionι τ. ΧΙΙ ( 1937 ), σ. 268, 
σημ. 2. G. Μ ο r a ν c s i k, ενfl.' άν, Ι, σ. 399. Α. Ρ. Ka z d a η ι Iz istorii vizan· 
tijskoi kbronografii Χ ν. : IstoCnika Lva Diakona κτλ., εν&' άν., σ. 118 ). Βασι· 
κΟν μειονέκτημα τ'Ον ώς &:νω άπόψεων τοϋ Wartenberg καt τοϋ Siuziumov είναι 
Οτι οίiτοι σuγκρίνοντες Σκuλίtζην καi Λέοντα έστηρίχ-&ησαν είς τό κείμενον τού 
Κεδρηνοϋ, ό όποϊ:ος ένίοτε συντέμνει τfιν διήγησιν τοϋ Σκuλίτζη. Τό γνήσιον κείμε· 
νον τού Σκuλίτζη φαίνεται δτι φέρει έμφα,•εστέραν τήν έπίδρασιν τοϋ Λέοντος, Πρβλ. 
π χ. τiιν περιγραφfιν τiiς έμφανίσεως καl τοϋ χαρακτ}iρος τοU Τζιμισκή (Λέω ν 
Δ ι ά κ., 96,ι6 · 98ι2 ), τi]v όποίαν, ώς εδειξεν ό Hase άνατρέξας είς χειρόγραφα τοϋ 
Σκuλίtζη (Λέω ν Δ ι ά κ., σ, 455 ), κατό. λέξιν παραλαμβάνει ό Σκυλίτζης, ένψ ό 
Κεδρηνός παραλείπει (πρβλ. όλόκληρον τό σχετικΟν τμ}iμα έκ τοϋ Κο'ίσλιανοϋ κώδι· 
κος έν Κ ε δ ρ η ν ψ, 11, σσ. 415 • 416 ), Τό έν λόγφ τμήμα είναι χαρακτηριστικώτα
τον τοϋ Λέοντος και άναντιρρ{ιτως προϊόν τijς γραφίδος του, συνεπώς άποκλείεται νό. 
παρελήφ&η ύπό τοϋ Σκuλίτζη έκ της κοινfις, κατα Siuziumov ι μετd τοϋ Λέοντος 
πηγής του. 

4 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 17, σημ. 9 καt σ. 18, σημ. 1. 
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berg δεv &ποδέχεται, &κριβώς έπειδiι Ciλλως 1] i!εωρία του Ι!α έξησi!ένeι 

σοβαρώς. , 
' δ ' ' 'Α ' Λ' ~ ' Αεων ~Απομένει τΟ πρόβλημα πώς και ιατι ο σσηνος εων εγενετο « 

δ Καρ{ας» παρα τψ Κεδρηνψ. Κατ' &ρχiιν πρέπει νa ύποyραμμισ/Ιiί σοβα
ρον σφάλμα ίίσον &φορι1 ε!ς τiιν &κριβij σημασίαν τijς προσηγορίας ταύτης 
τοϋ Λέοντος. Ό πρώτος ~κδότης τοϋ Κεδρηνοϋ Xylander είχε μεταφράσει 

Λ , ~ τ.τ ι c L C · ι ' ' 'λ α πάνυ έσφαλμένως τΟ ιr εων ο .n.aeιaς » ως « eo e arιa » και το σφα μ 

τοϋτο παραδόξως Επεκράτησε καl Επανελήφflη -δφ' δλων Οσων ήσχολήflησαν 
περt το i!έμα. Οϊ Hirsch καί Krumbacher όμιλοϋν περt « Leon der 
Karier » 2, καί ό ήμέτερος Κ. Σάθας περi τοϋ έκ Καρίας Λέοντος τοϋ ~ια· 
κόνου •. 'Ο Fischer δΕ διa να ~ξηyήσυ πώς δ 'Ασιανος μετεβλήi!η είς Κ~ρα 
Επιχειρεί τολμηρά λογικ& καl γεωγραφικd άλματα: « Leo war aus Asιen 
gebίirtig deswegen nennt ihn Skylitzes Άσινός, und wenn ihn Kedre
nos Karias nennt, so ist zwar ein Lapsus, aber ein entschuldbarer: 
denn Leo stammte aus Kaloe und dies lag am Fusse des Tmolos beι 
den Quellen des Kaystros, hart an der Gren•e des alten Kariens »'. 
Ταύτα είναι προδήλω; έσφαλμένα. Ό Κεδρηνος ~αν 1\llελε να δηλώση τον 

' • ~ .. τ.τ• ~ " ' Κ. 'ας» 5 (r"O Καρ{αςι) εκ Καρίας καταγομενον f}α εγραφεν «Ο .η..αρ» η «Ο εκ αρι ο 

πρέπει άσφαλώς να σημαίνn τΟν μητροπολίτηv Καρίας καl ούχί τΟν Καρα. 
~Η άναφορd &ρχιερέων δια τοϋ άρftρου καL τοϋ όνόματος τijς Εδρας κατ& 
yενικi)ν fjτo κατ& το\ις βυζαντινοitς χοόνους, καί είναι &κόμη, τοσοϋτον συνή· 
8ης ώστε ν& παρέλκυ δλως Ενταϋflα ή προσαγωyη σχετικών παραδειγμάτων. 

~Η Καρία πράγματι etναι γνωστΟν Οτι Εποιμαίνετο κατα τi]ν βυζαντι· 
, 1 ,., c•,,~_O.'" '6 

νi)ν Εποχfιν ύπο μητροπολιτου, εχοντος υπ αuτον αριυμον επισκοπων . 

ι Georgii Cedreni Annales, Basileae 1566, σ. 1 = Εκδ. Παρισίων ( 1647 )ι 
σ. 2 = Bonn, Ι, σ. 4 Ό Xylander μεταφράζει Επίσης τΟ « Θε6δωρος ό Σtδης καl 
δ τούτου δμώνυμος Σεβαaτείας » ώ; .ο: Theodorus Sida oriundus alterque Theodo· 
rus Augustanus,. (!) (άλλα καί ή Μ. Ε. C ο 1 ο η n a, εν&' άν.ι σ. 218, τοUς δύο 
το'ύτοuς ίεράρχας tστορικοUς μεταβάλλει είς Tbeodorus Sidetes καl Theodorus 
Sebastenus Ι). Περi τής μεταφράσεως τoii Xylander πρβλ. δσα λέγει ό Hase 
(Λέω ν Δ ι ά κ., σ. 403): < cuius ( τοϋ Xylander) sumωam utriusque linguae 
peritiam ... in hac quidem Cedreni νersione vix agnoscas •. 

2 F. Hirsch, έν&' άν., σ. 91. Κ. Krumbacher, έ'ν&" άν.ι σ. 266. 
3 Κ. Σ ά {}α, Μεσαιωνικiι Βιβλιο-&ήκη, τ. VII, Paris 1894, σ. σκδΌ 
4 W. Fisch erι ένi}' άν., σ. 376. 
5 Πρβλ. π.χ. Κ ε δ ρ η ν ό ν, 11, 398,6: « Θεόδωρόν τε τόv έκ Μιaθεlας ». 
6 Περί ""t"ijς έκκλησίας Καρίας πρβλ. ν. Schultze, Altchristlίche SHίdte 

und Landschaften. Kleinasien, 11, 1926, σσ. 157 · 187. R. ] a n i n, Carie, DHGE, 
τ. 11 ( 1949 ), στ. 1036-1037. L. R ο b e r t- J. R ο b e r t, La Carie. Histoire et 
G6ographίe Historique, τ. Π; Le plateau de Tabaί et ses environs, Paris 
1954ι σσ. 20. 22. ν. L a u r e n t, Le corpus des sceaux κτλ., Εν-&' &ν., σσ. 377 ~ 
381. Χριστιανικdς έπιγραφιlς έξ • Αφροδισιάδος έδημοσίεuσεν :ό Τ h. R e i n a c b, 
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.,Εδρα τοϋ μητρο;ι:ολίτου, ήτα η πρωτεύουσα τiiς έπαρχίας • ΑψQοδισιάς, ή 
όποία άκολούδως καΙ εύεξηyήτως μετωΙ·ομάσitη είς Σταυρόπολιν η Σταυρού· 
πολιν 1

• ΆπΟ τοϋ έβδόμσυ αLώνσ; καl έξiiς τΟ Ονομα τfjς μητροπόλεως έμφα
νίζεται ώς «Σταvρόπολις ήτοι Καρtα» 2

• Ένφ πάντως διετηρ?]fiησαν dμφό
τερα τα Ονόματα ταϋτα έν τοίς τακτικοίς, έv τii έπισήμφ τιτλοφορίg τΟ πρώ
τον άπώλεσεν Βδαφος καl έν τέλει έπεκράτησεν αποκλειστικώς τΟ δεύτερον, 
ώς δεικνύουν αί ύπογραφαl καl αί βοϋλλαι τών άρχιερέων 3, 

Πώς ομως δ 'Ασσηνος Λέων μετεβλή~η ε!ς μητροπολ(την Καρ(ας: 'Η 
λύσις τοϋ αίvίγματος τfjς παραλλαγfiς τοϋ Κεδρηνοϋ {}U καταστii όριστικfι 
μόνον οταν διερευνηδfi άρμοδιώτερον ή χειρόγραφος παράδοσις τοϋ Σκυλ(τζη 
καί τοϋ Κεδρηνοϋ 4 • Ώς Eχouv τα πράγματα δυνάμε{}α να άρκεσ{}ώμεν είς 
μίαν άρκούνταις ϊσχυρ&ν ύπό{}sσιν. Κατα τΟν C. de Boor, ό Σκυλίτζης άπαζ 
πsρατώσας η)ν συγγραφfιν τοϋ Εργου του δΕν άνs8εώρησε τοϋτο μεταγsνε· 
στέρως, ώς Ενομίσ8η. Αί παρατηρούμεναι διαφοραl Εν τ'fi χειρογQάφφ παραδό· 
σsι δΕν δφsίλονται είς δευτέραν Εκδοσιν Επιμελεί~ τοϋ συγγραφέως, άλλ~ sίναι 
Εργον μεταγενεστέρων διασκευαστών. ~γ πάρχουν είσέτι Ενδείξεις Ο τι φιλί
στωρ τις άναγνώστης τοϋ Σκυλίτζη Εσημsίωσεν Εν τϋ ψg τοϋ χειρογράφου 
προσι'tήκας καl διορ-θώσεις βuσιζομένας είς τός ίστορικός αναγνώσεις του 
καl αί παρασε/,ίδιοι αύται σημcιώσεις Vπεισέδυσαν έvτΟς τοϋ κειμένου Ενσω
ματω8είσαι UπΟ τών μsτέπειτα &vτιγραφέων 5• Προφανώς ό Σκυλίτζης ήγνόει 
τfιν Ολην σταδιοδρομίαν τοϋ διακόνου Λέοντος, Ενφ ό γράψας τ&ς σημειώ
σεις άναγνώστης του rjτo Ενήμερος της Εν συνεχεί~ άνόδου τοϋ Λέοντος είς 
τΟν μητροπολιτικΟν -βρόνον της Καρίας καl 8σημείωσε τοϋτο Εν τfl ψg. (Ο 
ΚεδρηνΟς άντιγράφων Εκ τοϋ Εσχολιασμένου τούτου χειρογράφου η &πογρά· 
φου του, είδε τi]ν τοιαύτην σημείωσιν καl Εκρινεν εύλογώτατα Οτι ίΜ rjτo 
όρ-θότερον να &ναφέρη τΟν 'ιστορικΌν μετα τοϋ Εκκλησιαστικού τίτλου του 
καl ούχl μετ· Επι{}έτου δη/1ωτικοϋ τfjς καταγωγijς, ώς ό Σκυλίτζης. 'Εξ "ίσου 
πι aανη' ~'ί:, ! β β ' ., ~ ' '!!" ~ κ δ ' , ' ζ ' , ι ε'='ηγησις ε ναι ε αιως οτι αuτος ουτος ο ε ρf]νος εγνωρι ε tf)ν εν 

συνεχεί~ προαγωγi]ν τοϋ διακόνου είς μf]τροπολίτην καl έξ ίδίας πρωτοβου
ι.ίας διώρδωσε το χωρίον τοϋ Σκυλfτζη. 

Με{}~ Οσα έλέχ8ησαν &ναιτέρω φαίνεται &πολύτως εϋλογον να πιστεύ-

Inscriρtions d'Aphrodisias, Revue des :έtudes Grecques, τ. 19 ( 1906 ), σσ. 
292 · 298 κ α! τελευrαίως ό ] . Μ. R. C ο r m a c k, Inscriρtions from Aρhrodisias, 
The Annual of the British Schoo] at Athens, τ. 59 ( 1964 ), σσ. 16. 29, Οπου 
καl ή λοιπή βιβλιογραφία. 

1 Th. Reinach, ένft-' &ν., σσ. 228-230. 
2 G. Ρ a r t h e y, έν{}' αν., σ. 198, 
5 V. Laurent, έν{}' &ν., σ. 377. 
4 Tci γνωστ;ci χειρόγραφα καί 1i σχετ;ική βιβλιογραφία παριi G. Μ ο r a ν c s i k, 

Εν{}' αν., Ι, σσ. 337 ·338 καί Α. Ρ. KaZdan, έν{}' άν., σσ. 106-107. 
5 C. d e Boor, Weiteres zur Chronίk des Skylitzes, έν{}' άν., σ. 467. 
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σωμεν, έπl τii βάσει καt μόνης τfις μαρτυρίας τοίi Κεδρηνοϋ, Οτι ό διάκονος 

Λέων άνfιλ8εν έν τέλει είς τΟν μητροπολι τι~tΟν {}ρόνον τfiς Καρίας. eH 
τοιαύτη ύπόίtεσις Ενισχύεται μεγάλως έκ τfις μιιρτυρίας τριών άνεκδότων 

μέχρι τοϋδε Επιστολών σφζομέ,·ων UπΟ τΟ Ονομα «Λέοντος προέδρου 1 τοϋ 
Καρ[ας» εν ff. 135v ·137r τοίi ι1π' &ριδ. 157 κώδικος τi'jς μονijς τi'jς Πανα• 

γίας τfiς Χάλκης 2 • ΤΟ χειρόγραφον τοϋτο είναι εύρύτερον γνωστΟν, ίδιαι· 

τέρως δΕ σημαντικΟν δια τi]ν παράδοσιν τών Εργων τοϋ Ίουλιανοϋ καi ίδίg 
τών Επιστολών τοϋ αύτοκράτορος, διά τινας τών όποίων παραμένει ό codex 

unicus. το πολύτιμον τοϋτο χειρόγραφον &.νεϋρε καl Υ.ατέστησε γνωστόν ό 
• Α. Παπαδόπουλος· Κεραμεύς, δημοσιεύσας έκτενiϊ περιγραφi}ν τών έν αύτψ 

περιεχομένων 3• • Ακολού-θως τοϋτο έχρησιμοποιή-θη Εν τΏ έκδόσει τών Εργων 

του Ίουλιανοϋ -δ π Ο F. Cumont καl J. Bidez 4 καt έν τil έκδόσει τών dπdν· 

των τοϋ Λιβαν(ου ι1πο R. Fc:erster '· 

ι ΤΟ <<προέδρου>> Sνtαϋ{}α σημαίνει μητροπολίτου· πρβλ. π.χ. Λέω ν Δ ι ά κ., 

178,4 και τΟν .Σίδης Θεόδωρον έν τφ προοιμίφ τοϋ .Σκυλiτζη και κυρίως S. S a Ι a· 
v i ll e, Le titre ecclέ:siastique de q proedros,. dans les documents byzantins, 
:έchos d'Orient, τ. 29 ( 1930 ), σσ. 416 · 436. Περl τοϋ c προέδρου' ώς άνωτάτοu 

τίτλου διδομένοu είς μ1) κληρικούς (Λέω ν Δ ι ά κ., 49,9 καi. 94,4·6 ), δρα C h. 
D i e h 1, De la signifίcation du titre de c proedre >J a Byzance, Mέ:langes 

offerts 3. Μ. Gustave Schlumberger, Paris 1924, σσ. 105 · 117. 
2 Ό κώδιξ απόκειτ;αι νiϊν μετό τών &λλων χειρογράφων της μονή; έν τfι βιβλιο· 

{}ήκυ τoii Πατριαρχείου Κωνστ;αντινουπόλεως {δρα Μ. R ί c h a r d, Rέ:pertoire des 
bibliotheques et des catalogues de manuscriιs grecs, Paris 19582 , σσ. 70,109 ). 

3 • Α. Π α π α δ οπού λ ο u • Κ ε ρ αμέ ω ς, 'Ιουλιανοii α\ηοκράτορος άνέκδοτοι 

Sπισtολαί μεtό προλεγσμένων καt κριτικώ\• σημειώσεων, 'Ο Sν Κω,·σταντινοuπόλει 

ΈλληνικΟς ΦιλολογικΟς Σύλλογος, ΠαλαιογραφικΟν Δελτίον (Παράρτημα τoii }ς' 

τόμου), Κωνσταντινούπολις 1885, σσ. 10- 15 καί Τ ο ϋ α U t ο U, Neue Briefe von 
Julianιis Aρostata, RJ!einisches Museuιn fίir Philo1ogie, τ. XLII ( 1877 ), σσ. 

15-27. • Η περιγραφi) τoii • Α{} η ν α γ όρο υ μητροπολίτ;οu ΠαραμυfΗας (Κατάλογος 
των χειρογράφων τ;fjς έν Χάλκυ μονης τής Παναγίας, ΕΕΒΣ, τ. ΙΓ' ( 1937 ), σ. 55) 
ούδεν άπολύtως προσθ-έτει. 

4 Πρβλ. Imperatoris Caesaris Fla,?ii Claudii Juliani eρistolae, leges, ροe· 
matia, fragmenta varίa, coll. rec. ]. Bidez et F. Cun1ont, Paris 1922, 
σσ. XVI. XVII, ΧΙΧ και XXV, καi τήν νεωτέραν εκδοσιν ύπΟ J. Β id e z έν τfί 

Collection Gui11aume Bude: L"empereur Julien. CEuvres completes, τ. Ι, 2, 
Paris 1924, σσ. Ι, XXIII ·τ. Ι, Paris 1932, σσ. XXVII- ΧΧΙΧ. ΠερL τής σημα· 

σίας τoii κώδικος δια τό κείμενον τοϋ 'Ιοuλιανοϋ δρα J. Β i d e z · F. C u m ο η t, 
Recherches sur la tradition manuscrite des lettres de l'empereur Julien (Μι§· 
moires publίees ρar lΆcademie Royale de Belgique, LVII ), Bruxelles 1898, 
σσ. 83 · 92 καί J. Β i d e z, La tradition manuscrite et les editions de discours 
de l'empereur Julien ( Universitέ: de Gand, Recueil de Travaux publies ρar 
la Faculte de Philosoρhie et Lettres, 6ιe fasc. ), Gand · Paris 1929, σσ. 
93 ο 100. 

5 Libanii opera, rec. R. F ο e r s t e r, τ. ΙΧ, Leipzig 1927, σσ. 127 · 128 καl 
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Πρόκειται περt συμμίκτου χώδικος περιέχοντος κυρίως γραμματικi)ν 
,,. , 'u1 :> ζ' ' Καt ΕΠtσtΟΛΟγραψtΚηV UΙLηV, απαρtt ΟμΕ\'ΟV δε fζ εtκοσt ΠΕρίπου μtΚQΟtέ· 

ρων χειρογράφων η άνάρχων καί κολοβών τετραδίων τοϋ δεκάτου τετάρτου 
και τοϋ δεκάτου πέμπτου α'ίώνος συνερραμμένων ώστε να άποτελεσ{Jfi κώδιξ 
έκ 338 έν συvόλψ φύλλων. ΤΟ έκ τr1>v συνερραμμένων χειρογράφων~ Οπου 
περιέχονται α! έπιστολαi τοϋ Λέοντος, καταλαμβάνει τα ff. 93r. 145r καi 
εΙναι διnρημένον ε!ς δύο τμήματα γεγραμμένα vπο δύο διαφ6ρων χειρών. 
ΤΟ πρώτονt γεyραμμένον ε-όκρινώς περl τά τέλη πι-Βανώτατα τοϋ δεκάτου 
τετάρτου αίώνος, άποτελεί τό άρχικΟν χειρόγραφον καί κλείεται κοJ.οβΟν έν 
f 1Q5V Τ' δ ' ' e - , ,. ' - f ' · . ο ευτερον, το οποιον αρχεται απο του . 106r και κλείεται έπί-
σης κολοβον έν f. 145r, εΙναι γεyραμμένον βαναύσως vπο μεταyενεστέρας 
χ~ιρΟς τώv μέσων 'ίσως τοϋ δεκάτου πέμπτου αίώνος, δυσξύμβλητον, βρί{}ει 
δε παραναγνώσεων καl δρί}ογραφικών σφαλμάτων, τα όποία πολλάκις κα{}ι
στοϋν τΟ κείμενον dκατανόητον. ιΩς φαίνεται, πρόκειται περl προχείρου 
άποκαταστάσεως τών Ελλειπόντων ~ βεβλαμμένων δύο τρίτων τοϋ άρχικοϋ 

, ., ~·~ ί ' κειμενου, ισως επ ευκαιQ q. συμπληρω-Βεν δια προσftηκών ύπΟ τοϋ αποκα
ταστήσαντος. 

Το κείμενον τών ff. 93r- 145r εΙ ναι συμπ(λημα προοριζ6μενον , α χρη· 
σιμεύσn ώς έyχειρίδιον έπιστολογραφίας. ιΗ άρχή του αποτελεί διασκευfιv 
τfjς γνωστfjς συντόμου πραγματείας Περl 'Επιστολικών Τύπων, ή όποία 
άποδtδεται έν τοίς χειροyράφοις είς τον Διβάνιον η τον Πρ6χλον 1• Πρώτη 
έπιστολικfι κατηγορία έν f. 93r εΙ ναι ij παeαλογιστική, φερομένη ώς δεκάτη 
έβδόμη έν τή πραγματείq. Περί ·Επιστολικών Τύπων. Τοϋτο δεικνύει Ο τι 
μόνον εν φύλλον €χει έκπέσει έκ τijς dρχfjς τοϋ έγχειριδίου. το κείμενον 
τών πρώτων σελίδων αποτελεί έκτεταμένηv πως διασκευiιν τfjς άνωτέρω πρα
γματείας, τΟ δε ύπόλοιπον μέχρι τοϋ τέλους περιλαμβάνει προτύπους έπιστο
λάς, αί πλείονες τών όποίων φέρουν έπικεq;αλίδας dντιστοιχούσας έν πολλοίς 
πρΟς τας έπιστολικας κατηγορίας τfjς πραγματείας τοϋ Λιβανίου. Αί πρότυ-

0 .. ~ ~' t δ' -ο ( ο π ι αυται επιστοΛαι ε ναι ιαφοροι των αντιστο χων επιστολών τών προσηρ· 
τημένων έν τέλει τοϋ Περl 'Επιστολικών Τύπων. ΤινΕς έξ αύτών ίσως εΙναι 
8ργον τοϋ άνωνύμου συμπιλητοϋ, αi πλείονες Ομως φαίνεται Οτι Εχουν έπι· 

τ, Χ { 1921 ), σ. VII. Πρώτος έχρησιμοποίησε τόν κώδικα ό μητροπολίτης ΚορuτσΟ:ς 
Δωρόfl-εος ΕUελπίδης, έκδούς έν S''tει 1874 τάς Εν ff. 292t • 293v έμπεριεχομένας έπι
στολάς τοϋ Γρηγορίου Καρδάμη ήγουμένου τοϋ Βατοπεδίου ( 13ο;- Ι4ος αί. ) ( δρα 
Ά. Παπαδοπο'ύλου·Κεραμέως, "Ιουλιανου κτλ., Eνflo' άν., σ. 13). Δι& τό 
μαρτ-ύριον 'tοϋ Εϋπλου ( BHG 630m} τών ff. 1 • 8v δρα J. Β ο y e η s, Catalogus 
codicum hagiographicorum graecorum biblίothecae Monasterii Deiparae in 
Chalce insuia, Analecta Bo11andiana, τ. ΧΧ ( 1901 ), σ. 68. 

1 
Libanii opera, 't. ΙΧ, σσ. 27-47: Libanii qui feruntur characteres epi· stolici. 
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λε .. ( καl 'ίσως διασκευασ8η προτοίi περιληφδοϋν έντΟς τοίi έγχtιριδίου) έκ 
γη 11' -Βζ'Τ-τ- τεραστίας ε'ίς Οyκον έπιστοi.ογραφικi]ς φι .. ο .ογιας του υ αντιου. οιαυ· 
ης • ο 'λ - Π ' 'Ε ί -συλλογαl έπιστολών προσηρτημεvαι εν τε ει του ερι πι στο .. ικων ται , "' ~ , 
Τύπων sίναι πολυάριίtμοι. ιΗ συναγωγή, κατάταξις μετ αρχοτε,.ευτων, 

δημοσίευσις καί, όσάκις είναι τοϋτο δυνατόν, έξακρίβωσις τοϋ συγγραφέως 
τών άδεσπότων τουτων κειμενων uα ητο εργον ποΛυμοχΗον μεν, α ε αι· ' , _Q.' '!J " ,/ _Q. ' "λλ'οξ 

ρετικώς χρήσιμον καl έvδιαφέρον. Δυστυχώς, ώς Εχουv σήμερον τα πράγματα, 

δ ώρος ούτος τijς βuζαντινijς φιλολογίας παραμένει έv πολλοίς άνεξερεύνη· 
το χ. ΚαΙ!' δ σον γνωρίζομεν, μ6νον δ V. Weichert ev παραρτήματι τijς 

ς π · 'Ε 1 - τ· " · δ • ύπ· αίιτοϋ γενομένης έχδόσεως τοϋ ερι πιστο .ικων υπων εχει εκ ωσει 

τινας τών άδεσπότων τούτων έπιστολώv 1
. Ούδεμία πάντως τών ·δπΟ τοϋ 

Weichert έχδο{}εισών έπιστολών άπω·τQ έν τ4> χειρογράφφ τfjς Κωνσταντι
νουπόλεως, τΟ Οποίον έπιπροσδέτως τfiς τοιαύτης πρωτοτυπίας Εχει και 
δ.λλο Ιδιαιτέρως άξιόλοyον χαρακτηριστικόν: δ συμπιλητfις τοϋ εγχειριδίου, 
έξ άμελείας πιftανώς, εχει διατηρήσει τα δνόματα τών έπιστολογράφων ύπε

ράνω επιστολών τινων τας ό,τοίας χρησιμοποιεί. Οϋτως, έκτΟς τοϋ Λέοντος 
προέδρου Καρίας εύρίσκωμεν τΟ:: δνόματα "Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, Μεγά· 
λου Βασιλείου, Γρηγορίου του Ναζιανζηvοϋ, άλλου Γρηγορίου, άνωνύμου 
τινΟς μαγίστρου έπιστέλλοντος πρΟς τΟν δεύτερον τοϋτον Γρηγόριοv, Βρυεν
vίου τι νΟς και Ψ ελλοϋ 2 • 

Είς την προχειρότητα ή nlv άμέλειαν τοϋ άνωνύμου συμπιλητοϋ ( ό 
Οποίος πάντως έπιμsλώς άντικαίtιστιϊ πάντα τα κύρια όνόματα έν τοίς κει· 
μένοις τών έπιστολών διd τοϋ «ό δείνα>> ) όφείλομεν κατ~ είιτυχiϊ συγκυρίαν 
τfιν άπόδοσιν τών τριών έπιστολώv είς nlv γραφίδα τοίί Λέοντος, μητροπο
λίτου Καρίας. Έν τfi πρώτη δ συμπιληη)ς διετήρησε και αίιτΟ τοϋτο τΟ 
Ονομα τοίi παραλήπτου, Κωνσταντίνου τινΟς σαχελλαρίου. Αί έπιστολαl τοϋ 
Λέοντος, τυπικd δείγματα τfiς Qητορικiiς έπιστολογρο.φίας των Βυζαντινών, 
στερούνται παντΟς ένδιαφέροντος cΟς κείμενα και οίιδεμίαν χρήσιμον εΥδησιν 

περιέχουν περl τοϋ συγγραφέως των. Έν τfi πρώτη, μετα σύντομον προοί-

ι V. W e i c h e r t, Demetrii et Libanii quί feruntur τ-ύποι έπιστολικοi et 
έπιστολιμαiοι χαρακtfιρες, Leipzig 1910, lδίg έν σσ. LVI · LXIV (de codicibus 
amplificatis ). Td κείμενα των έπιστολώv τούτων έν σσ. 34 - 66. Περi έτέρων κωδί
κων περιεχόντων τοιαύτας έπιστολάς δρα LibanH opera, τ. ΙΧ, σσ. 15 · 21. 

2 Έκ τούτων έδημοσιεύ&η ή βραχuτάτη έπιστολi} του Ψελλοίί ( f. 113t} ύπΟ 
'Α, Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 'Ιουλιανού κτλ., Εν&" άν., σ. 12. 'Εν τίi 
iιϊt' άρ. 3 iιποσημειώσει έπί της αύτης σελίδας ό Παπαδόποuλος · Κεραμεi.ις άναγγέλ
λeι Οτι προtί1rεται νd διαπραγματευ&fi έν τφ μέλλοντι περί του έπιστολογραφικοϋ 
έyχειριδίοu. "Η ύπόσχεσις αϋτη, καfl.' όσον γνωρίζομεν, δεν έtηρt'jfl.η. Σημειωτέον 
έπίσης δτι τΟ έγχειρίδιον άνεγνώσ-&η ύπό τινος λατινομα-&οϋς, ό όποίος έδfιλωσε "tήν 
προτίμησίν τοu διά τινας των έπιστολών σημειών ι: Nota » έν τi] ψq.. 
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μιον άναφερόμενον είς τΟ κοινότυπον flέμα τiϊς φιλίας έν σχέσει πρΟς τΟ 

στέλλει ν έπιστολάς, ό Λέων προσπα8εί να κα8ησυχάση καί να παρηγορήση 
τΟν Κωνσταντίνον, τΟν Οποίον καλεί να έγκαταJ,είψη τΟν τόπον Οπου δια .. 
μένει καl νd Ελflη πί,ησίον του 1 • Τα περιεχόμενα τfiς δευτέρας και τρίτης 
συνοψίζονται ύπΟ τών Επικεφαλίδων των, slναι δΕ Εντελώς άόριστα. Αί 

τρείς έπιστολαl πι8ανώς Επελέγησαν ύπΟ τοϋ συμπιλητοϋ έκ κυκλοφορούσης 
Εκδόσεως τfiς &λληλογραφίας τοϋ Λέοντος, δεν πρέπει δε ν& άποκλεισ8ii τΟ 
Ενδεχόμενον Οτι καί άλλαι έπιστολαί τοϋ αVτοϋ συγγραφέως Εχουν άνωνύμως 
παρεντε8i] έvτΟς τοϋ έyχειριδίου. ·rδού τd κείμενα τών Επιστολών: 

"'' ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΑΕΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΙΑΣ' 

Ι. 

{Κ)ωνστ(α)ν{τtνφ) σα(κ}ελλαe{tφ) 

Εί και παρ όντας έφίλουν, ώς γράφων έφης αύτdς (τούτο δέ μοι συμμαρ-
-2 ~ 'δ ) ' ' ~ ' ' ' " ' τυρει η συνει ησις , παντως και αποντων μεμνημαι και ετι μεμνησομαι, 

θεοφιλέστατε δέσποτα, καt εl 3 μη δεδύνημαι συμπονείν καθ' δσον και βούλομαι. 
Πλην τόν γε δεύτερον πλούν, τΟ εlς lμi ήκον, ούκ άποκνήσω, lφ' δ.πασι τοίς 

5 κατd ΘεΟν άγαπώσιν ήμaς δλον συνεισφέρειν τΟ πρόθυμον. Και γαρ θείόν τι 

χρήμα φιλίαν αlδείσθαι κat τιμfiν καt δεί παν δ τι 4 δεύτερον τίθεσθαι 5• Εί γαρ 

και τοVς έχθροVς άγαπιiν προσετάχθημεν, τί ποτ' Ο.ν, ούκ αν έγκληθείημεν, εl 

περι τοVς κατ α Θεdν φιλοϋντας ήμιiς φωραθWμεν 6 σφαλλόμενοι 7; 'Εγω μiν 
άεί σου περ_ιειχόμην τfjς πνευματικής διαθέσεως, δτε δΒ τοίς σοίς 8 lνέτυχον 

10 φίλοις lμοι γράμμασι δεξιij., ούχ οίός 9 τις i)ν κατέχειν 10 την ήδονην κat σοι 
συνείναι έδόκουν και τοίς ήδίστοις 11 των λόγων μετέχειν ήχοις 12• Πλην εlχέ τι 

καΙ &νο{ας ό νοvς τής γραφής· συμφορwν γι\ρ iJποτραγ<[ιδει σφοδρι\ς lμβολι\ς 

Ι. 7 Mt. 5,44. Lu. 6,27. 6,35. 

1 καρείας 2 συμμαρτυeοί 3 lectio incerta 4 δτι 5 πεlθεσθαι 6 φορα-
θώμεv 7 σφαλόμενοι 8 τijς σijς 9 οlόν 10 καt τάχους 11 τής ήδήστης 
12 ήχους 

1 Έκ τijς έπιστολijς ταύτης δύναται ϊσως νά συναχ#fί δτι ό Κωνσταντίνος κατείχε 
τΟ έκκλησLασtικΟν όφφίκιον τοϋ σακελλαρίου ύπηqετών έν τιη έπισκοπfί τijς έπαρ

χίας, δεινά ύφισταμένην έξ έπιδρομών και δuώσεων (άνδρών φονώντων βιαlους άρπα

γάς}. Μήπως ταύτα άπηχοϋν τάς αναστατώσεις έν Μακεδονίq. κατιi τήν διάρκειαν 
τών βουλγαρικών έκστρατειών τού Βασιλείου τοϋ Β'; 

16-9·1965 
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και άνδρών φονώντων 13 βιαίοvς άρπαγας t οί t 14 έλεγεν άβ!ωτον ήγείσθαι 

τΟν β!ον ή γραφή. 'Αλλ' ού δεί 15 ταίς θλ!ψεσιν ήμιiς iκκακείν· πρΟς γdρ τΟν 

15 έχονθ' 
1e ό φθόνος έρπει 17 και κλα!ειν 18 iτάχθημεν, oV διαχείσθαι και άνα

ιs6r πεπτωκέναι κat γελάν. Ταύταις lνηχούμενος ταίς φωναίς, j (l)πιτιμήσεσι 19 

κατεπείγειν oV παύσομαι, έως αν την νϋν κρατοϋσάν σε καταλιπόντα καi 
' δ 'β "δ 'Ω I 20 _λ, I ~ , ~ ' , ' I την ήμετεραν ιατρι οντα ι οιμι. ς φrις μα ΛΟν και αυτος· επ εμοι τας 

19 η]ς φιλίας lλπίδας άνέθηκας 21
• ~Υγιαίνων είης 22 μοι ό τριπόθητος. 

π. 

Προς φiλον ι'ιποδημοvντα καΙ μη 23 γράφοντα 

'Αγάπης ίδιον ύπάρχει πνευματικ1]ς, ού μόνον παeόντας εVεeγετείν τοVς 

φίλους, άλλα καi άπόντας παραμυθείσθαι καl μ1) συγχωeείν τοίς σώμασι 

τας ψυχας σvνδιατέμνεσθαι, μήτε μην τού λόγου, δι' o.V την είκ6να φέρει τοϋ 

5 κτίσαντος ή ψυχ1}, περιγeάφεσθαι τόπψ την δύναμιν, &λλ' η παρόντας τοίς i]
γαπημένοις διι\ φωνής κατ' οφθαλμοvς τι\ πρέποντα διαλέγεσθαι ~ ι'ιπ6ντας 

δια γραμμάτων προσομιλείν. Τούτον γdρ τΟν τρόπον ή φύσις κατα Θεού χάριν 
σοφώς ύπενόησε πρdς ένωσιν άδιάστατον 24 τών πολλψ διεστηκότων άλλήλων 

σωματικWς τψ τοπικψ διαστήματι· οϋτω γdρ ό λόγος, συχνότερον ένηχού-

10 μενος φωνfί τε και γράμμασι, δυσέκνιπτον μνήμην iiντιτtθεται τfj ψυχfj πρΟς τd 
δια παντΟς τοVς δ.γάπrι 25 παρόντας τ φ πνεύματι και πεeιπτύσσεσθαι και πάντω'J' 
άνακαλείσθαι τών λυπηρών. ~Ημείς δέ, εl και πλείστον έμακρύναμεν άπ' άλλ1]

λων, ώς μήτε πλησιάσαντες 26, τού τόπου κωλύοντος 2'1, μ'i}τε δι' έπιστολών όμι

λ1]σαντες, θαρρώ δτι σωμάτων lστιν 1} διάστασις, δ.λλ' ούχι πνεύματος. Άλλd 

15 και νϋν, δτε καιρός, προσαγορεύω σου την όσιότητα 28 και προσεύχεσθαι περl 

ήμών άξιώ. ΕVχου τοίνυν δυνατώς ώς δυνατdς πρ_Ος τΟν δυνατΟν ~9 &φιέναι ά

μαρτίας ύπiρ τού δείνος τοϋ σοϋ, τίμιε πάτερ και σεβάσμιε. 

1S6v 

ΠΙ. 

Πρός τινα δοκοϋντα εlναι φ{λον, τοίς πράγμασι δi Ο.λλον Οντα 

καl τού lδ{ου φίλου κατηγοροϋντα I καt α-δθις φιλίαν ύποκρινόμενον. 

ΤΟ ποθείν με λέγειν σε πνευματικώς καl lν Κυρίψ μεμνήσθαί μου τού δνό-

14 Eph. 3,13. 14 · 15 Soph. Ajax 157. 

13 φωνώντων 14 an ή Ψ 15 δη 16 έχιν θ' 17 §ρποι 18 κλέειν 
τιμήσεως 20 φijς 2 ι άνέθεικας 22 είοις 23 μη μη 24 dδιάστακτον 
πην 26 πλησιάσαντος 27 κολύοντος 28 όσιώτητα 29 δυνατdς 

ΕΠΒΤΗΡΙ~ ΕΤΑΙΡΒΙΑΣ; ΒΥΖΑΝτΙΝΟΝ Σ;ΠCΙΥΔΩΝ "'Βτο, ΛΔ' 

19 πι-
25 dγά-

3 
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ματος οlδα σαφώς, τής σής γνώμης, σεβάσμιε, το iνδιάθετον iξακeιβω-
5 σάμενος. 'Εξ ιlιν γc'ιρ παec'ι σοl τοίς ώσlν ένηχοϋμαι καl dπd.ιν τοϋτ' είναι 

δο'"' cgo '~' •- ' 'S' κω, ως και αει τουμου προσωπου φnς 1 τον χαρακτήρα όρiiν. 'Αλλι:l 
ταϋτ' ήν μέχρι τινός. Καιροίς lδίοις οίονεl χαρισάμενος ταϋτα,_ την εύθείαν 32 

τής φιλίας όδΟν λιπών, την εlς άλλο φέρειν πειρf!,. Καl ούκ οίδα. El μiν 
εlς άλλος μέν βλέπων καl τιp άπΟ ψυχής φιλοϋ-ντί σε όμιλών, άλλος δέ ΙJ.λ-

10 λοτε, διιστών τfί όδψ καl την μνήμην, διδάξαι καl ήμ6.ς, γνόντας τοϋτο καl μό
νους, μη άποκάμυς, καl φιλείν μη βουλόμενος, έαυτοVς καl ijμείς διαστήσομεν. 
Εί δ' αi5 είης ... ' " ' ~ 1 ... δ ' • τοιουτος και οντι σοι και αποντι σοι τφ είνι και τον τής πνευμα-

τικής φιλίας σπινθήρα άνάπτων, διηνεκή τε την μνήμην τηρών και την πρΟς 
σέ έλευσίν μου ζητείς, τίνος_ χάριν την ήμών &πουσίαν, f')ν ό τής νηστείας 

15 έράσμιος απέκλεισε καιρός, ού λόγφ ψιλφ, ού γράμματι, παρεμυθήσω, καl 
ταύτα συνεχώς σοι μηνύοντι καl τα καθ' ήμfiς διορθοϋντι; Διδασκέτω γοϋν ijμfiς 
η'θει'ασοv' 1 

'' ... ,, , τ_τ••' ~ και γενναια ψvχη το του κωΛvματος αιτιον . .n..αι ει μεν αυτός σοι 

τής τοιαύτης άργίας 35 κατέστην ύπαίτιος, έμαvτοϋ καταγνούς, fκλινοκαρώς σοι 
σVν καnδίας γ ' "f ' ' δ 1 

-;- "δ ' λ ' ' t:" ονυ την μετανοιαν ους, ευ οι1 α, την vσιν αιτοVντι παράσχοις 

20 μαι, μιμησάμενος τον άφιιiναι δμαρτίας τοίς μαθηταίς iντελλ6μενον. (ΕΙ δ' άναι-
157v τίως) 85 I πράσσεις, σκόπει τΟ μέλλον. Γράψον γοϋ-ν ήμίν τά κατd σέ, εϊπερ 

βούλει, Vπεeεvχ6μενος άδελφικώς τής έμής άθλι6τητος. 

ΠΙ. 19-20 ]ο. 20,23. 

30 δς? 31 φής 32 εδθύ 33 dιιγεlας 3<1 Locus corruptus 35 ~ δ' dναι
τlως in cod. expuncta e vestigiis restitui. 

·Επι τil βάσει τίνων κριτηρίων εtναι δυνατΟν ν& άποδοθοϋν αί άνωτέρω 
έπιστολαι είς τfιν γραφίδα τοϋ Λέοντος τοίi Διακόνου ; 'Εν Οψει τiiς άπου· 
σίας; άλλων έσωτερικών τεκμηρίων, μοναδικΟν κριτήριον έν προκειμένφ εΙ ναι 
ή τυχον διαπ(στωσις κοινότητος ϋφους. Συστηματικf! -όφολογικf) διερεύνη· 
σις: έν τfi προκειμένη περιπτώσει προσκρούει είς πολλούς περιοριστικοUς 
παράγοντας. Και κατ' άρχfιν ~ διαφορ& τοϋ είδους. Εtναι sύνόητον Οτι 
μεταξV μιdς ίστορικfjς άφηγήσεως καl άν{}ηρών τινων δειγμάτων έπιστολο· 
γραφικfiς Qητορείας -aα ύπάρχη μεγάλη &νομοιότης ϋφους. 'Ωσαύτως, αί 
λεκτικαi και συντακτικαί όμοιότητες δυνατΟν να είναι άπατηλαί και τοϋτο 
ένεκα τfjς έν πολΛοίς όμοιομορφίας η όποία χαρακτηρίζει τΟν άττικίζοντα 
πεζον λόγον τijς βυζαντινijς έποχijς. Δια τα στηριχilfi ilεωρ(α περl κοινijς 
πατρότητος είναι &νάγχη ίσχυροτέρων τεκμηρ(ων, ώς λ. χ. η έντόπισις χαρα· 
κτηριστικών τινων έκφράσεων η η διαπίστωσις της παρουσίας κοινών χωρίων 

' " ' ... ' ' ' ~ και ως προς ταυτα σημαντικωτατος πsριοριστικος παραγων ειναι η δλιγότης 
τοϋ κειμένου τών τριών βραχειών έπιστολών. 

Λέων ό Διάκονος 35 

Εtvαι λίαν άξιοσημείωτον δτι παρό πάντας τοUς άνωτέρω μνημονευδέν· 
περιορισcικοUς παράγοντας, και δη τi}ν Ολιγότητα τοϋ κειμένου, ά\·ευρί· 

τας e e .. • - δ' ο λ) ' 
σκονται έν ταίς έπιστολαίς φράσεις αι οποιαι απαντοtJν σχε ον απαρα ,α· 

κτως έν τύ ~Ιστορίg τοϋ Λέοντος. Ίδού αύται : 

'Επιστολf) Ι,13 : ά ν δ e ώ ν φ ο

ν ώ ν τ ω ν βιαίους άρπαγιiς 

1,13-14: lλεγεν ά β ί ω τ ο ν ήγεί
σθαι τον βίον ή γραφη 

Ι,14: ο~ δεί ταίς θλίψεσιν 

ήμtiς έκκακείν 

·!στορ., 86,10·11: έν Φ τΟ τών 

φ ο ν ώ ν τ ω ν 1 ά ν δ ρ ώ ν καθήστο 

στίφος 
, β' ' β' , ' 36,20: α ι ω τ ο ν τ ο ν ι ο ν ετι-

θετο 

119,12: τον βίον άβίωτον τί

θεμαι 

164,21-22: διδασκ6μενος μ η i κ
κακείv έν ταίς θλίψεσιν 

Διαπιστοϋνται έπίσης όμοιότητές τινες ϋφους μεταξU τών έπιστολών 

καt τοϋ Έγκωμίου s!ς Βασίλειον: 

• λ' Ι ' ι · ' .:ι: Επιστο η ,4 : το ε ς εμε ηκον 

I,l2 : συμφορών.. ... σφοδeας iμ

βολας 

•Εγκώμ., 429,19: τ6 γε εlς έαυτΟν 
ή κ ον 

427 ,25·26: τaς τών παθών έμβολιΙς 

~ΕκτΟι: τών άνωτέρω άρκούντως ένδsικτικών loci cornmunes, fτερον 

στοιχείον ~φους χαρακτηριστικΟν τών έπιστολών τό όποίον διαπιστούται 
και έν τii ~Ιστορίq;, εtναι η μετα μεγίστης έπιμελείας τήρησις ρυ3μοτονικών 

'Mλle' ''' .a.' άπολήξεων πρΟ τών παυσεων. ο ονοτι η τοιαυτη φροντις :περL τον ρυυμον 

τοiί λόγου εtναι φαινόμενον ιτύνηilες έν τii βυζαντινii πεζογραφ('1 3λων τών 
περιόδων 8, η μετ& περισσiiς αύστηQότητος τήρησις του« νόμου» τού Meyer 
δύναται ν& άποτελέστι στερεΟν κριτήριον δια τΟν Ελεγχον τijς γνησιότητας fl 

• ' ' δ' '"'' ' " τfιν άπόδοσιν eίς ωρισμενον συγγραφεα ψευ ωνυμων η ανωνυμων εργων. 

Ό συγγραφεύς τών έπιστολών τηρεί μετα μεγίστης έπιμελείας τΟν ενδεδει· 
' ' ' ' ' ' ( 94 '/ ) ο ' ' ' ο " γμένον τονισμον τοσον μετα τας ισχυρας ο , οσον και μετα τας ασuε· 

ι Ό Hase έκδίδει ένταϋ{}α τΟ άπροσδιόνuσον « φόνων τών ;; παρι! την μαρτυ· 

ρίαν τοϋ χειρογράφου. Τήν όρ{)-ήν γραφην ύ .. έδειξεν ό Ph. Krug δι • έπιστολfις εtς 

τΟν Hase, ό όποίος καί έπηνώρ'&ωσε tό σφάλμα •ου έν τοίς σχολίοις ( Λ έ ω ν 
Διάκ., σ. 452). , 

2 Πρβλ. τiιν έξαίρετον περί. "COU itέματος πραγματεία ν toii S. S k i m i n a, Etat 
actuel des etudes sur le rythme de la prose grecque ( Eus Supplementa, t. 

11 ), Lwόw 1930, σ. 14 κ.έξ. 
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νείς ( 95 °/0 ) παύσεις. rH αύτη Επιμέλεια παρατηQείται καί έν τϋ "!στορ(((, 
Οπου τΟ ποσοστόν συμμορφώσεως είς τΟν «νόμον» τοϋ lvleyer &νέρχεται 
' ' • 95 °/ 1 Τ' ~ ' ' ' ~ , " -επισης εις 0 • ο αuτο περιπου ποσοστον παρατηρειται και εν τφ 

'Εγκωμίφ ε!ς ΒασΟ.eιον. 

Τα &νωτέρω διερευνη·Ηέντα στοιχεία είναι κατ& τi]ν ήμετέραν γvώμην 

έπαρκώ.; &ποδεικτικά. (Ο διάκονος ίστοριοyράφος φαίνεται Οτι πράγματι 

έχειροτονηttη έπίσκοπος καί έστάλη διd νd ποιμάνυ τfιν μητρόπολιν Καρίας. 

Μεγάλως ;ια επεβοήΗeι εv ποοκειμέΙ·φ Εαν εβεβαιουrο καt εξ aλλης πηγfiς ή 

ύπαρξις Λέοντος μητροπολίτου Καρίας κατ& τ&ς πρώτας δεκοετίας τοϋ ~νδε· 

κάτου αίώνος. Δυστυχώς Ομως, δια τΟν λόγον κυρίως Οτι μικρΟ.; μόνον άρι~ 

{}μ0ς συνοδικών έγγράφων Εχει περισωθίi έκ τοϋ πρώτου ήμίσεος τοϋ αtώ~ 

' 'Κ' Λ' ·"'" 'δ'·" ''ξ β' δ' νος τουτου, ο αριας εων, καυ οσον η υνηυημεν να ε ακρι ωσωμεν, εν 

μαρτυρείται είμη μόνον έν τ ψ προοιμίφ τοϋ Κεδρηνοϋ, γράφοντος κατα τ&ς 

&ρχaς του δωδεκάτου αίώνος 2• ΊΌυ το καilιστ(i δυσχερfi τον άκριβίj προσδιο· 
ρισμΟν τών έτών άρχιερατείας του. ·κv τούτοις τfi βοη8ε(g τών όλίγων 

εγγράφων τfjς εποχίjς μία άδρομερi}ς χρονολόγησις δεν είναι εντελώς άδύνα· 

τος. "Ο Λέων πιδανώτατα διεδέχ{}η τΟν μητροποJ.ίτην Καρίας ·rωάvνην, ό 

Οποίος ύπογράφει συνοδικΟν τόμον τοϋ πατριάρχου Σισσινίου &πολυΗέvτα 

τii 2111 Φεβροuαρίοu του 997 '· Ό έιτόμενος κατa σειρ&ν γνωστος κάτοχος 
της 8δρας, έπίσης όνομαζόμενος ~Ιωάννης, ύπογράφει συνοδικfιν πρdξιν κατά 

Μάιον του 1030 '· Έaν ό δεύτερος οότος 'Ιωάννης ilεωρηilii ώ; το αvτο 

πρόσωπον πρΟς τΟν ύπογράφοντα έν fτει 997, δΕν άφήνεται περι-8ώQιον δι& 
να ένταχ{}fi ό Λέων καί συνεπώς d{}ετοϋνται δσα έδέχθημε''· "Όμως άσφα· 

1 •Όρα Κ. L i t z i c a, Das Meyersche Satzschlussgesetz in der byzanti· 
nischen Prosa mit einem Anhang Uber Prokop von κasarea, Mίίnchen 

1898, σ. 23. 
2 "Ότι τότε €γραψεν ό ΚεδρηνΌς ύποστηρίζει ό Κ. Krumbacher, Eνfi-" 

άν., σ. 363, καί φαίνεται πιtl-ανώτατον. Τήν συγγραφήν τοϋ χρονικοίί άλλοι τάσσουν 
έντός τοϋ δεuτέροu ήμίσεος τοίι ένδεκάτου αί&νος (πρβλ. Τ h. Β ίi t t n e r. \V ο b s t, 
Studia Byzantina, Ι. Quae ratio intercedit inter Leonem Grammaticum et 
Cedrenum, Jahresbericht der Kreuzschule in Dresden 1890, Programm no. 
526, σ. IV. Ρ. G. Ρ r e ο b r a Ζ e n s k i j, Letopίsnoe povestvovanie sv. Theo
fana Ispovednika. Izsledovanie iz obtasti vizantijskoi istoriografii, Βιέννη 1912, 
σ, 24, σημ, 35. Κ. S c h w e i n b u r g, Der ursprίingtiche Form der Kedrens· 
chronik, Byz. Zeitschr., τ. 30 ( 1929-1930 ), σ. 69 ). 

3 Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλfι, Σύνταγμα τών <fl-είων καi ίερών κανόνων, τ, 5, 
'Α<fl.fιναι 1855, σ. 19 = V. G r u m e 1, Les Regestes des Actes du Patriarchat 
de Constantinople, άρ. 80!. 

' G. F ί c k e r, Er1asse des Patriarchen von Konstantiuopel AJexios Stu
dites, Festschrift der Universίtat Kiel zur Feier des Geburtfestes ... Kδnigs 
Wilhelιn Π, Kiel 1911, σ. 21=ν. Grumel, Regestes, άρ. 839. 

Λέων ό Δ ιάκσνος 37 

λώ πρόκειται περι δύο διαφόρων προσώπων και τοϋτο πιστεύουν Επίσης ό 
ζ 2 ' ' "' δ Q.- υ e - 'Ι ' Ficker ι καί ό V. Laurent . Διοτι και εαν εχυωμε' ο τι ο πρωτος ωαν· 

έ ένετο μητροπολίτης κατ& Φεβρουάριον τοϋ 997 καί άπέflανεν όλίγον 
νης γ , , _ δ, , .α ' ' 

• ' Μάιον τοϋ 1030 πρtΪγμα το οποιον εν κοινομεν πιuανον, τυ 
μετα τον ι • , , ~· .. 
μεταξύ διάστημα τών 33 έτών άποτελεί Εξαιρετικώς μακραν και ανευ σχεδον 
προηγουμένου διάρκειαν &ρχιεQατείας. 

Δύο επιστολαt του πατριάρχου 'Αλεξίου του Στουδίrοu ( 1025 · 1043) 
εκδοilείσαι εκ του κώδικος 15 ( R ·Ι· 150) του Escorίal' &ναφέρονται ε!ς 
σοβαρι1v διένεξιν μεταξiι τοϋ πατριάρχου τούτου και τοϋ μητροπολίτου 
Καρίαςι. 'Η διένεξις προεκλήflη κατόπιν τiiς UπΟ τοϋ μητροπολίτου άπο
μακρύνσεως τοϋ είς αύτΟν ύποκειμένου έπισκόπου Ταβών, τοϋ όποίου τήν 
έπαναφορι'χν είς τi]ν εδραν έπε-&ύμει ό πατριάρχης, άποστείλας μάλιστα σχε· 
τικι'ιν έπιστολfιν πρΟς τΟν μητροπολίτην. Παρ& τήν Εκδοσιν συνοδικilς άπο· 
φάσεως άκυρούσης τήν &πομάκρυνσιν τοϋ Επισκόπου, ό μητροπολίτης παρέ· 
μενεν άνένδοτος και δ πατρLάρχης, μfι δυνάμενος άλλως ν& τΟν μεταπείσn, 
άπηύlfuνε πιττάκιον πρΟς σύμπαντα τΟν κλΥjρον τijς μητροπόλεως Καρίας 
καλών τοϋτον ν& παύση ύπαχούων τΟν άρχιερέα του. Δυστυχώς οϋτε ό έν 

" ι , " " λ '5 λόγφ μηt:ροπολίτης κατονομάζεται, ουτε ε ναι κεχρονισμεναι αι επιστο αι · 
co πείσμων ίεράρχη; πρέπει νd εlναι η ό "Ιωάννης τοϋ 1030, ό όποίος i}δη 
άπΟ τοϋ • Απριλίου τοϋ 1032 είχε παύσει να κατέχn τfιν Εδραν 6 , η ό άμεσος 

ι G. F i c k e r, ένtl-' &ν., σ. 4. 
2 ν. L a u r e n t, Le corpus des sceaux de lΈmpire byzantin, σ. 380. 

3 Ρ. Α. R e v ί 11 a, Cat<ilogo de los cόdices griegos de la Biblioteca de 

el Escorial, τ. Ι, Madrid 1936, σσ. 59-60. 
4 G. F i c k e r, €ν{}' άν., σσ. 4 · 6. 
5 Πρβλ. ν. G r u ιn e 1, Regestes, άρ, 854, 855 καί έπίσης άρ. 852, 853. 
6 Κατ' • Απρίλιον τοϋ 1302 (πρβλ. ν. G r u m e Ι, Regestes, άρ. 845) ό μη

τροπολίτης Καρίας Κωνσταντινος ύπογράφει τόν σuνοδικόν τόμον έναντίον τών 'Ια· 
κωβιτι'όν ( G. F i c k e r, έν{}' άν., σ. 26 ). ·ο κατάλογος τών γνωστών μητροπολιτών 
Καρίας παρό. R. J a n i n, DHGE, t. 11 ( 1949 ), στ. 1037 είναι έλλιπέστατος καi 
χρ'όζει άναitεωρήσεως. ΟUτω δι& τόν ένδέκατον σίώνα έκτός τοϋ Λέοντος, τοϋ 'Ιωάν
νου ΙΙ καί. τοίi Κωνσταντίνου δέον να προστε<&ίl καί ό 'Ιγνάτιος, ύ.τογράφων σuνο
δικΎιν πριiξιν κατd Σεπτέμβριον τοϋ 1039 (ν. G r u m e Ι, Regestes, άρ. 846. G. 
F i c k e r I έν<fl." αν., σ. 42 ). "Ετερος μητροπολίτης, ό Δημήtριος, ύπογράφει κατ' 
'ΙοUνιον η "ΙοUλιον τοίi 1054 τόν συνοδικόν τόμον τοϋ πατριάρχου Μιχαi]λ τοϊΊ Κη
ροuλαρίου έναντίον τών Λατίνων (Μ i g n e, Patrologia Graeca, τ. 120, στ. 748. 
V. G r u m e 1, Regestes, άρ. 866 ). • ΑπΟ τ'ης l4ης Μαρτίου του 1072 μέχρι καl της 
J4ης "Ιουνίου τοU 1092 μαρτυρείται ό 'Ιωσήφ. Ό Βασίλειος, τόν όποϊον συμπερι~ 
λαμβάνει έν τφ καταλόγψ του ό Janin εΙ ναι πρόσωnον ό:νύπαρκτ:ον (δρα Ν. Α. 
Ο i k ο n ο m i d e s, Un decret synodale inedit du patriarche jean ΧΙΙΙ Xiphi· 
lin concernant Ι' election et l'ordination des eveques, REB, τ. XVIII ( 1960 ), 
σq. 57 I 65 ). Εί~ τόν ένδέκατον έπίσης αίώνα πqέπει νά ταχfl-~ κατό. τΟν y. ~ a n-
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προκάτοχό.:: του 1, ο·πο'τε δε' ν α' οκλ ' ' ! < Λ' τ - & ,., π ειεται να ε ναι ο εων. ουτο ποτελεί 

ψ λ' ' e Ι_Q. , c ~, , 
ι ην μονον υπουεσιν και ως εχουν τα πράγματα ούδΕν εΙναι δυνατΟv ν& 

λεχι'Jfi μετa βεβαιότητος. 

, :Η υίο~έτησις τοίί αϋτοϋ δνόμf.Ιτος ύπΟ &ρχιερέων μιdς μητροπόλεως 
δεν yινεται ισω; τuχαίω;, άλλ~ Οφείλεται εί; έπιftυμίαν ν& τιμηΒfί fι μνήμη 
προκατόχου δια:τοέψαντος έπ" εϋσεβείQ, άγαftότητι καl μαθήσει. •Εαν Εχτι 
οΒτως, &ξίζει να σημειωl'!ij δτι δύο liλλοι Λέοντες μηtQΟΠολίται Καρίας 
μαρτυροίίvται κατ& τοiις έπο μένους αίώνας, ό είς έν Ετει 1166 2 καί ό Ετερος 

έν 1iτει 1278 '· 'Αμφότεροι ε! ναι μεταγενέστεροι τijς έποχijς τοϋ Κεδρηνοϋ 
καl ό πρώτος έξ αύτών πιflανώς fιτο όλιγογράμματος, συνεπώς αποκλείεται 
να εtναι ό συγγραφεiι; τών έπιστολών 4 • 

·ο Ίω ' Σ - '3" ' δ ' • αννης υκουτρης ειχε ποοτεινει ιαφορον ταυτισιν τοϋ Λέοντος 

τοϋ Διακ6νου πρΟς έτέραν γνωστl)ν προσωπικότητα τών τελεuτα(ων έτών 
τοϋ δεχάτοu αίώνος. "Εν άνακοινώσει του γενομένη έν τfί 'Έ-rαιρεί~ Βuζαν· 
τινών Σπουδών κατa Δεκέμβριον τοϋ 1932 ό &είμνηστος λόγιος, ώμίλησε 
πsρl τοϋ άκολο '8 e ~ ~ .. ~ s: 8' 'Ε ' • υ ως υπ αυτοu εκιιο εντος; γχωμιοu τοϋ Λεοντος είς; Βασί· 

λειον τΟν Β' καl έν συνεχείι:;;t, ώς &ναφέοει η δημοσιευθείσα περίληψις τi}ς 
&νακοινώσεαις, «διέλαβε πεοl 23 Επιστολών τijς έποχijς έχείνης έκδεδομένων 
έκ τών καταλοίπων τοϋ Σπ. Λάμπρου, ύπΟ τΟ Ονομα τοϋ Μητροπολίτου 
Σuνάδων, τΟν όποίον έταύτισε πρός τΟν Λέοντα τόν Διάκονον, έπl τii βάσει 
καί άλλων ένδείξεων καl χωρίου τινΟς τοϋ "Ανωνύμου συγγραφέως περl μετα· 
-3' ~ , c , Λ' εσεων, αναφεροντος ιστοριογραφον εοντα Σuνάδων τijς έποχfiς τοϋ Βουλ· 

γαροκτόνου » 6• eΩς φαίνεται, ό Συκουτρi;ς ταχέως έγχατέλειψε τfιν {}εωρίαν 

r e n t ( Le corpus de sceaux de l'Empire Byzantin, σ. 381) καL ό Εύστράτιος 
γνωστός έκ μολυβδοβούλλου. ' 

1 τα εγγραφα έν τφ χειρογράφφ 'fOίi Escorial φαίνεται ότι εlναι κα-ι:ατετα· 
!μένα~ κατα χρονολογικήν σειράν, συνεπώς δεν άποκλείεται να άνήκουν είς τα πρώτα 
εtη της πατριαρχείας τοU Άλεξίου. Έπίσης, ίσως δι';ν σtεQείται σημασίας δτι ό μη· 
τQοπολίτη:;; Καρίας δεν συνυπογράφει τiιν συνοδικiιν πράξιν τοϋ 'Ιανουαρίου τοU 1028 
(Γ. Ράλλη: Μ. Ποτλη, Εν#' άν., σ. 32=V. Grumel, Regestes, άρ. 835). 

2 Γ. Ραλλη-Μ. Ποτλη, Εν,'}' άν., σ. 95. 
3 Ά. Π α π α δ οπού λ ο υ- Κ ε ρ αμέ ω ς, "Ιεροσολυμιτικη Βιβλιο#ήκη, τ, 4, 

Πετρούπολις 1889, σ. 382. 

, 
4 'Ο ~έω,ν ~υr.ος άν~φέρεται ~πί ένεπιγράφου χαλκού σταuροU χρησιμο.ποιη· 

#εν~ος ~α:α ~ην ημερα~ τη~ {}εμελιωσε;ος ( lΟη 'Ιουλίου 1172 ) του σταυροπηγιακού 
ναοu του Αγιου Νικολαου εν Σταuροπολει. Τόν σταυρόν τοϋτον ήγόρασεν έν Κrον· 
σταντινουπόλ~ι καί έδημοσίευσεν ό \V. Η. Β u c k 1 e r, Α Memento of Stauropo
Iis, ~yz. Zeιts:hr., τ. 2~ ( 1928 ), σσ. 98- 101. 'Η έπιγραφή έπi. τού σταυρού βρί· 
fi-ει ορt}ογραφικων σφαλματων. 

5 Ή περίληψις έδημοσιεύi}η έν ΕΕΒΣ, τ. Θ' ( 1932 ), σσ. 473.474. 
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ταύτην ώ; μi] έπαρκώς τεκμηριουμένην 1 άφοϋ οUδαμοίί τilς κατd τΟ έπόμε
νον Ετος δημοσιευθείσης μελέτης του άναφέρει τι περl Λέοντος Συνάδων 1• 

• Ανεξαρτήτως τοϋ Συκουτρij- ή δημοσιευι'Jείσα περίληψις τijς &νακοι· 
νώσεώς του φαίνεται Ο τι έπέρασεν άπαρατήρητος- οί Η. Gregoire καl Ρ. 

, ., ~ c Λ' • Δ ' " ι Orgels διετύπωσαν παρομοιαν αποψιν: ο τι ο εων ο ιακονος ισως ε ναι 

ό πρεσβεuτi]ς Λέων ό συνοδεύσας κατ& την έπάνοδόν του είς 'Ι ταλίαν τΟν 
•Ελληνα έπίσκοπον Πλακεντίας καl μετ& ταϋτα πάπαν Ίωάννην Φιλάγα3ον, 
ό όποίος εtχε σταλiϊ εκ μέρους τοϋ ''Οδωνος τοϋ Γ' είς Κωνσταντινούπολιν 
δια να διαπραγματευ-θiί αUτοκρατοοικόν συνοικέσιον 2• Οί Gregoire καl 
Orgels έγνώριζον τΟν Λέοντα τοϋτον Εκ τών ποαγματειών τοU Ρ. Ε. 
Schramm s, ό Οποίος εtχεν έπανεκδώσει καl σχολιάσει 9 εκ τών 23 έπιστο· 
λών τών δημοσιευ{}εισών ύπΟ τοϋ Κ. Δυοβουνιώτου έξ άπογοάφων τοίi 
Βιενναίου κώδικος phil. Gr. 342, άποκειμένων έν τοίς καταλοίποις τοϋ 
Σπυρίδωνος Λάμπρου 4 • Τι:Χς Sπιστολ&ς ταύτας εtχεν ύπ· ()ψει του και ό 
Συκουτρijς. Τελευταίαι ~ρευναι, καl δiι ή νέα ~κδοσις τijς &λληλογραφίας τοϋ 
Λέοντος μητροπολίτου Συνάδων εκ τοϋ Βιενναίου κώδικος καl τοϋ Πατμια· 

δ ' "ό'' 'f eι •cC~ κοϋ 706, Εχουν άπο ειξει οtι ΛΟγιος ουτος ιεραρχη; και ο ομωνυμος πρε· 

β 'ί"''~'' 5 σ ευτης ε ναι εν και το αυτο προσωπον . 
eo Darrouzes 6 άπορρίπτων τΟν ύπΟ τών Gregoire καl Orgels πι{}α

νολογη-θέντα συσχετισμΟv Λέοντος Διακόνου και Λέοντος Σuνάδων προβdλ· 
λει τα έξi'jς έπιχειρήματα: Αί χρονολογίαι τών δύο δ8ν συναQμόζονται: 
« Leon Diacre etait μειράκιον en 966, Leon de Synades avoue 60 ans 

ι •ο Σuκουτρης φαίνεται Οτι ήλλαξεν έν τι'ρ μεταξiι γνώμην καί περί τfις άχρι· 
βοίiς χρονολογήσεως τοϋ "Εγκωμίου. Οϋτως, ένψ έν τϋ ώς άνω περιλήψει φέρε'tαι 
ώς τάσσων tό Ετος συγγραφfις toi.i 'Εγκωμiου c; κατα Ία πρώτα Ετη τi]ς βασιλείας 
αύtοϋ (=τού Βασιλείου) &μέσ ως μετα tό 985 ", έν tfi έχδόσει τοπο#ετεi tήν συγ
γραφήν περι τό 980 {'Ι. Συκοuτρη, Sν&' άν., σσ. 431·433), 

2 Η. G r e g ο ί r e. Ρ. Ο r g e 1 s, La chronologie des Patriarches de Con· 
stantinople et c; Question Romain » iι la fin du χe siecle, Byzantion, t. XXIV 
( 1954 ), σ. 177: c I'ambassadeur Leon, qui pourrait etre le meme que l"historien 
Leon Diacre ::ιι ••• c Leon Diacre, l'historien et ρeut · etre le futur diplomate ::ιι. 

s Ρ. Ε. Schramm, Kaiser, Basileus und Papst in der Zeit der Otto· 
nen, Historische Zeitschr., t. CXX[X (1924), σ. 449 κ.έξ. Τού α\ιτοϋ, Neun 
Briefe des byzantinischen Gesandten Leo von seiner Reise zu Otto ΠΙ aus 
den Jahren 997/98, Byz. Zeitschr., τ. 25 ( 1925 ), σσ. 89 • !05. 

' Νέος 'Ελληνομνήμων, "· 20 ( 1926 · 7 ), σσ. 32~ · 342. 
5 J. D a r r ο u z e s, Epistoliers byzantins du xe siecle, σ σ. 38 · 43, 165-

210. Περl τών επιστολών tοϋ Λέοντος Συνάδων δρα καί L. R ο b e r t, Les konda· 
kia de Nicee, le combustible de Synnada et les poissons · scies. Sur les lettres 
d'un metropolite de Phrygie au xe siecle, Journal des Savants, 1961, σσ. 
97 · 166 καt 1962, σσ. 5- 74. 

6 J. D a r r ο 1.\ z e s, Inventaϊre, βν&' άν., σσ. 1~1 · 1~~· 
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en 997, ce quί le faίt naίtre en 937 et nous empeche de le considerer 
comme un g·arς:on en 966 >>]. 'Επίσης, Εdν ό Λέων εΙχε πράγματι χειρο· 
τονηlΗi μητροπολίτης, ή έπικεφαλtς της CΙστορίας -aα fπρεπε να μνημονεύn 

• 2 Τ'λ e ~, c ' ~ ' β ' ' τοuτο . ε ος, ο αοριστος υπαινιγμος εις τους ουλγαρικους πολεμους τοίί 
Βασιλείου, ό άπαντών έν ταίς Επιστολαίς τοίί Συνάδων 3 φαίνεται να δεικνύη 
"' t' " " _ο.• , ' ~, ' Δ , ' !Γ ' οτι ουrος, εν ανηυεσε' προς τον 11.εοντα τον ιακονον, δεν η το παρων κατ& 
τdς Εκστρατείας τοϋ Βασιλείου. Και ό Darrouzes καταλήγει: « Les deux 
personnages sont bien dίstincts. ]e ne voίs qu'un trait de style pour 
etablir une parente entre les deux: c'est l'usage des synonymes observe 
par Hase chez l'historien et dont l'abus apparaίt dans les lettres de 
l'ambassadeur; on avouera que ce genre d'indices est insuffίsant pour 
decider de l'ίdentite des auteurs » '· 

tO Darrouzes προσάγει έπίσης τi)ν μαρτυρίαν τijς f3ραχείας πραγμα-
' Π ' Μ _ο.• ' e , ! " , ' e Σ τειας ερι εταυεσεων, την οποιαν ε χεν αναφερει και ο υκουτρrjς. ΚατΟ: 

τΟν V. Grumel, ή πραγμαrεία αϋτη πιΗανώς άπετέλει μέρος τοϋ τόμου τοϋ 
έκδο{}έντος δια τi)ν έπικύρωσιν τfjς μεταθέσεως τοϋ πατριάρχου "lεροσοJ.ύ
μων ΔοσιfJέου είς τΟν {}ρόvον τfjς Κωνσταντινουπόλεως έν 8τει 1189 και 
Ίσως είναι Εργον τοϋ γνωστοϋ νομομαflοϋς Θεοδώρου τοϋ Βαλσαμώνος 5• 

ΤΟ Περt ΜεταfJέσεων περιέχει πλlϊ-&ος πολυτίμων ε'ίδήσεων άναφερομένων 
είς προηγούμενα έπισκοπικών μετα-&έσεων καl συναφfj Lστορικα γεγονότα 6, 

1 Τό επιχείρημα τούτο δέν εΙναι στερεόν. ΤΟ συμπέρασμα ότι ό Λέων fjye τό 
997 _ήλικίαν 60 εt'&ν ό Darrouzes βασίζει έπί τής επιστολής «; τφ κανικλεlφ & ( Epi· 
stolιers, σ. 176 ). Ή επισωλη όμως αϋτη, καrά τΟν tδιον, ., ne puisse etre datee 
aussi precisement que Ies prfcedents:. ( αί'ιι;ό&ι, σ. 40 ), πρCiγμα τΟ όποiον καί 
ciχρηστεόει τΟ χρονολογικόν του επιχείρημα. 'Η εν λόγφ έπιστολ'Ι) δύναται νά εΙναι 
πολύ μεταγενεσt"έρα τοϋ 997. 'Ο Darrouz~s χρονολογεί μετά τΟ 997 Ολας t'άς έπι
στολάς τάς παραδιδομένας έκ τοίi Πατμιακοϋ κώδικας, ένφ τό.ς παραδιδομένας έκ 
τοiί Βιεννσίου τάσσει πρΟ τού έτους τούτου { αύτόitι, σ. 41 ). "Ο Λέων Συνάδων έ'tη 
ciσφαλώς κατα τάς πρώτας δεκαετίας τοϋ ένδεκάτοu αlώνος. Ot Μυηληναiος ( α'ό
τ-όft.ι, σ. 184 ), έφ• Οσον εtναι, ώς φαίνεται πι-&ανόν, ό Χριστόφορος, καt Μιχα'Ι)λ μη
τροπολίτης Εύχαtτων ( αί'ιtόfl-ι, σ. 185 ), με~α τών όποίων ό Λέων διατηρεi &λληλο
γραφίαν, εΙναι πρόσωπα τοϋ πρώτοu ήμίσεος τοiί ένδεκάτοu αlώνος. 

2 Και τοUτο εtναι &μφίβολον· πρβλ. &νωτέρω, σσ. 12, 15. 
s ]. Darrouzes, Epistoliers, σσ. 54, 208-209. 
4 

]. Darrouzes, Inνentaire, εvfi.' &ν., σ. 122. 

. 
5 Υ· ~ r u m e Ι, Le Περi μετα&έσεων et le Patriarche de Constantinople 

Dos1thee, Etudes Byzantines, τ. Ι ( 1943), Bucarest 1944, σ σ. 239- 249. ΤΟ εργον 
τοU~ο έξεδόdη τΟ πρώτον ύπΟ ]. Leunclavius, jus Graeco-Romanum, τ. 1, 
σσ. 293 · 296, έκεiιtεν δέ &νετvπώ-&η έν Γ. Ράλλη. Μ. Π ο τ λ i], ενf}' &ν., σ. 391· 
394 καί Μ i g n e, Patrologia Graeca, τ. 119, στ. 904.909. 

6 Πρβλ. όμοίας σuλλογciς περιπτώσεων έπισκοπικών μεταf}έσεων παρci Ν ι κ η
φ ό ρ φ Ξ α ν{} οπού λ ψ (Μ i g n e, Patrologia Graeca, τ. 146, στ. 1189 ·1200) 

Λέων ό Διάκονος 

' • ' ~ποίον Εχουν ύπ" 5ψει οί Συκουrρi;ς καl Darrouzes Εχει ώς Το χωQιον το ο , 'δ 'θ -
.,,- . (Έπt τη .... ς βασιλεlας τοϋ Βασιλεlου τοϋ Πορφvρογεwητοv ε ο η τψ 
ε'=' ης· ~ ~ ' ' θ • ' ' Σ β 'ας Θεό-λ ' Πατρών η" επισκοπη Κοριν ου, ως γραφει ο ε αστει 
μητροπο ιτrι • ' - β ' 

' Λέων Σvνάδων;; 1 cH άναφΕρομένη συγγραφη του Σε αστειας δωρος και · , , 
Θ δ 'ρου πρέπει άσφαλώς να είναι η άπολεσ11είσα 'Ιστορία του, η γ'·ωστ1J εο ω ' ' ' <: ~'λλ "'δ ι " · , του" προοιμίου τοϋ Σκυλίτζ1) 2 • Έπειδη δε και α ι α αι ει ησεις εν 
και εκ ~ c ... -

... Πε ι Μετα3έσεων φαίνεται να Εχουν άντλη3fι εξ ιστορικων πηγων 
τ φ ρ , ·r ' " ) δ' • λ ' α ( Εύσέj3ιος, Σωζομενός, Θεοφάνης, Βιος γνατιου κ. α. , εν α~οκ ειεται ν, 

• ' 'σης ίστορία τΟ άπΟ κοινοϋ μνηu.ονευόμενον Εργον τοϋ Λεοντος Συνα· ηrο επι , , , 
δων. ιΗ πι3αvότης αϋτη πάντως δΕν άρκεί δια να τόν ταυτισωμεν προς τον 

Λέοντα τΟν Διάκονον καί, άλλως τε, ούδΕν σχέσιν Εχ:ον πρός μητροπολίτα~ 
Πατρών η τiιν έπισκοπi)ν Κορίνftου άπαντ~ έν τ] elστoQίtJ τοϋ Λέοντος του 

Διακόνου. 
Γενικώς είπείν η ταύτισις τοϋ διακόνου πρΟς τόν Συνάδων έμφανίζε· 

ται ώς ηκιστα πι6α~ή. Κατ' άρχi)ν οϋδΕν ϋ.λλο έπιχείρημα {}d άπnτείτο δια 
τiιν άπόρριψιν τοϋ τοιούτου συσχετισμοϋ, Εάν, ώς Εχομεν ηδη δεχftfj, ό 
διάκονος LστορικΟς πρέπn νd ταυτισ8ίi πρΟ; τόν όμώνυμον μητροπολίτην 

ΚαQίας. ΤΟ έπιχείQημα τοϋ Darrouzes περί τών βουλγαρι')(ών πολέμων 
είναι έπίσης 'ίσχυρόν. Δια τοUς Ετι άμφιβάλλοντας ύπάρχει καl ϋ.λλο τεκμή· 

ριον έναντίον τοϋ συσχετισμοϋ : "Ο Λέων Συνάδων ύπi]ρξε φίλος καί διετή· 

ρει άλληλογραφίαν μετά τινος μητροπολίτου Νικομηδείας, ό Οποίος κατα 

πdσαν πιftανότητα η το ό προμνημονευ8είς Στέφανος 3• ~Η μνεία τοϋ Σ τε· 
' • Δ ' 'δ ' " 1 

" φι φάνου έν τfί ~Ιστορίg τοϋ Λεοντος του ι α κο νου ου ε μιαν επι τρεπει αμ -
• • ξ' ' ' ι: ' 4 βολίαν Οτι ό tεράρχης ουτος ητο ενος προς τον ιστορικον · 

καi έν τψ συνοδικip τόμφ tfίς έκλογi]ς τοU πατριάρχου Γερμανού τού Γ' ( Ί. Σ υ· 
κ ο υ τ ρ η, Συνοδικός τόμος τής έκλογής τοϋ πατριάρχου Γερμανοiί τοϋ Γ', Ε~ Β Σ~ 
τ. Θ' ( 1932 ), σσ. 182- 209. Πρβλ. έπίσης Ί. Σ u κ ο u τ ρ η, Συμπληρωματικα :ou 
συνοδικού τόμου Γερμανοϋ τοίί Γ', ΕΕΒΣ, τ, Ι' ( 1933),σσ.435-437. Ε. Honig
m a n n, Studies in Slavic Church Hίstory, Byzantίon, τ. XVII ( 1944 -1945 ), 
σσ. 150, σημ. 97 καί 151, σημ. 108. V. G r u m e Ι, Chronologίe Patriarcha1e au 
Χ• siecle, REB, τ. ΧΧΙΙ ( 196! ), σσ. 51 -Μ . 

ι Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλi'j, ένfi.' αν., σ. 393, 
2 Πρβλ. ανωτέρω, σ. 19. Περi τοίί ίστορικοίί έργου τοϋ Σεβαστείας Θεοδώροu 

πρβλ. Ε. Η ο n i gma n n, Εν{}>' άν., σσ. 156 ·157. Η. G re go i r e- Ρ. Ο rge ls, 
ενtt• άν., σ. 161. 166 καί έπίσης C. d e Β ο ο r, Zu Johannes Skylitzes, εν<&' άν., 
σ. 361. Α. Ρ. Κ a Ζ d a n, Sν{}ο' άν., σ. 110. 

3 J. D a r r ο u z e s, Epistoliers, σ. 192, άρ. 34 και σσ. 192 ·193, 195. 
4 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 14. 
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Β' -ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Ή 
1

lστορία τοU Λέοντος τοϋ Διακόνου Εχει παραδο{}ij έξ ένΟς καί μ6νοu 
χειρογράφου, τοϋ περιφήμου ύπ' άριilμον 1712 έλι.ηνικοϋ κώδικος τi'jς 'Ετ~νι· 
κi'jς Βιβλιοilήκης τών Παρισfων. Μεταγενέστερον άπόγραq-ον τi'jς 'Ιστορ(ας 
έκ του Παρισινού χειρογράφου σψζεται καt έν τψ έλληνικψ •ώδικι Υ. Ι. 4 
τοϋ Escorial ( 16ou αι), ομοfως δε έκ του Παρισινοϋ προέρχονται καi τd 
άποσπασματικd άπόγραφα τΟ εUρισκόμενα μεταξύ τών καταλοίπων τοϋ Fr. 
Com befis καi του C. Β. Hase. 

Θα fjτo άξιοπερ(εργος ή έξ ένος μόνου χειρογράφου παράδοσις ένος 
τόσον Ενδιαφέροντος καί πλουσ(ου είς είδ-ήσεις ίστορικοϋ Εργου, έ&ν τΟ φαι
νόμενον τοϋτο δεν 1]το άρκούντως σύνη8ες προκειμένου κυρLως περί μη itεo· 
λογικού ένδιαφέροντος βυζαντινών κειμένων. "Οτι δεν έσώτ~ησαν καt Clλλα 
χειρόγραφα τi'jς 'Ιστορfας άσφα),ώς δφεfλεται κατα κύριον Λόγον εΙς τας φοβε· 
ριΧς καταστροφιΧς τας οπο(ας εtναι βέβαιον δτι ύπέστησαν α( βιβλιοilijκαι 
τijς Κωνσταντινουπόλεως καί έν γένει τfjς ~Ανατολης κατ& τιlς δι:ινdς άνα· 
στατώσεις τών μέσων χρόνων. • Αλλ& τοϋτο μόνον δΕν Επαρκεί δια ν& έξη· 
yήσn την περιωρισμένην παράδοσιν ένΟς Εργου, άφοϋ εtναι JιογικΟν να θεαι· 
ρηilij οτι ο! κλύδωνες τijς !στορ(ας i!πληξαν !σοβαρώς πάvτας τοiις τομείς 
τijς βυζαντινiiς γραμματε(ας. Δια να i!χn παραδοilij i!ργον τι έξ ~νος μόνον 
χειρογQάφου, τοϋτο άσφαλώς σημαίνει Οτι τα κυκλοφορούμενα χειρόγραφά 
του δεν fjσαν πολλά. 

Εtναι φαινόμενον σύνηίtες και άξιοσημείωτον ή έξ ένΟς μόνον κώδικος 
παράδοσις βυζαντινών ίστορικών Εργων πραγματευομένων ώρισμένην περί ο· 
δον, ώς εtναι λ.χ. αί συγγραφαl τοϋ Λέοντος, τοϋ Γενεσίου, τών Συνεχι
στών τοϋ Θεοφάνους, τοϋ Ψελλοί!, τοϋ Νικηφόρου Βρυεννίου καl τοϋ Κιν· 
νάμου. ΔΕν συμβα(νει Ομως τΟ αfιτΟ προκειμένου περl τών λαϊκωτέρων χρο· 
νογραφικών Εργων, ώς είναι λ. χ. η χρονογραφία τοϋ Γεωργίου Μοναχοϋ καί 
αί διάφοροι μορφαl τf1ς χρονογραφίας Συμεώνος τοϋ Λογο{}έτου, τών όποίων 
Ι!χουv περισωili'j μέχρις ήμών άρκετα χειρόγραφα. 'Η τοιαύτη άνισότης τijς 
χειρογράφου παραδόσεως είναι ένδεικτικ-ή. ΠροφανΕς εtναι Οτι -δπfίρξεν έποχή 
κατα τήν όποίαν τd καλύπτοντα ώρισμένην χρονικi)ν περίοδον είδικα ίστο· 
ρικα Sργα Επαυσαν νd Εχουν πολλοVς και προiJύμους άναγνώστας. ~Η ίστορικi) 
μά{}ησις καl ή περιέργεια περl τοϋ παρελθόντος ίκανοποιοϋντο και ήρκοϋντο 
είς τήν άνάγνωσιν τών άπΟ κτίσεως κόσμου άρχο μένων χρονογραφιών 1. 'Η 

ι Πρβλ. Κ. Κ r u m b a c h e r, έν&' dν .. σ, 267 καi. έπίσης t&ς παqατηρήσει~ 
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~ ~ τ· ίστοριοδιφικi}ς περιεργείας Εσχεν ώς φυσικi)ν συνέ· 
τοιαύτη εξασ{}ενησις "ης' 1 ' να παύσουν ν& άντι γράφωνται τα είδι-

' ιπέσουν εις αφανειαν και _ ,. 
πειαν να π:ρ " , ,. Κατόπιν τών &νωτέρω, δΕν άποτελει ισως 
~ou ~νδ;;:~~~ν~~~{Ι~τ~;,'~α ;~γσ:σις του κειμένου τijς 'ΙστοΞ(ας ;,~~ ~~ον· 
υπερ ο ~ " 'λ ται εί τυ αίον περιστατικόν. Πλείστα οσα α α εργα 
τος Διακονου οφει ε ς ' χ t βέβαιον Οτι &πωλέσ{}ησαν καl ένδεικτι· 
- β ζ ντι νiί" (στοριογραφιας • ναι ' 

της u α ~ ~ ί • , τω" ν δέκα τεσσάρων Εσγων τών μνημονευομε· ' ~ ειμενφ ε ναι οτι εκ ~ .. _ , 
κον ε~ν π~οκ σοι ( τοϋ Σκυλίτζη μόνον τ& §ζ Εχουν διασω3ij ι., Τ~υτ~ π?ε· 
νων εν τφ πρ•- ':, φ ' 'ξοχη'ν α'ληilεύει διc\ η)ν περ(οδον περι της οποιας 

, στευuτι οτι κατ ε ... " ... δ • 
~ει να πι ~{} ό Λέων, περίοδον πολεμικiiς δόξης καl φιλολ~γικης ακμ~ς" ια 
επραγματευ η ' ... " ~ εlναι βέβαιον Οτι συνεγραφησαν και αλλα 
τΟ Βυζ~ν~ιον, 2 π~~ν τ;ρςγ;~ο::~των δυστυχώς ούδΕ αύτ& τα Ονόματα τών 
ίστορικα εργα · 
συγγραφέων εtναι γνωστά. 

Ι. 'Ο Παρισινός έλληνικος κώδιξ 1712. 

• δ'δε ώς codex unicus, τ' πολλού λόγου ι'iξιον τούτο χειρογραφον παρ α ι ι - ' 
, ~ ~rστο ίας τοϋ Λέοντος, και τα ίστορικ& Εργα τοίί Ψευδ~συμ:ωνος και 

πλ~νψτηλςλ - ·~οτελεί δε ώς έκ τούτου πολυτιμότατον μνημειον της βυ~αν-
του ε ου, α ' ~ ' "φ' Οτου ενα· - ~ "Ο κώδιξ έγένετο προσιτος ευρυτερον α τινης !στοριογραφιας. ' - βιβλιο1!ή· 

'{j ' Qν 170V α!ώνα έν ταίς συλλογαίς χειρογραφων της ' 
πετε ~ καΠτα τ ' Εκτοτε δέ &ς ι:1ναι φυσικόν, είλκυσε την προσοχήν και 
κης των αρισιων, ' ~ "'δ I ,. περι· 

, - λετητών .. Εχει μεχρι του ε τετρακι~ τΟ ζωηρΟν ένδιαφερον των με · ~ 1 ων 
- ' λίαν άτελώς καl δια βραχέων έν τοίς καταλοyοις χειρο~ραφ 

γραφη. Δις - Β βλ {I' ' πολλψ δe άκριβέστερον και λεπτομερεστερον 
τf1ς Παρισινης ι ιο η~ης I ~.. ., \ .. Ν. Bubnov 4- και τοϋ κ. 
κατ& τ& τέλη τοϋ παρελθοντος αιωνος υπο του 

.. . s eschichte der byzantinischen Literatur έν 
τοϋ Η .• G. Β e c k, Uberlιeferung gd t'k nd mittelalterlichen Literatur, 
Geschichte der Textiiberlieferung er an ι en u 
τ. 1 Zίirich 1961, σσ. 442 · 443. 

'1 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 19, σημ. 1· , _ e Μ ι α' λ • Α τ t α λ ε ι ά τ- η c;, 
2 Πρβλ. π.χ. Οσ_α λέ;ει _περί Νικη~οροu π~=~:θ:ι κατjλο~νJ περιττδv πdντως τfi 

229 3~5: c τώv ... λοιπωv avτov προτερηματων , , 
' , - λ' ι:lο τούτων πάσα γραφη καί ποιησις ». . 

παροvσn γραφn· π ηρης.γ... . t Bibliothecae Regiae, τ. Il, Parιs 
s Catalog~s codιcum ~a;:~~:ιt~i~:u:mmaire des manuscrits grecs de la 

1740, σ. 391 και ~· Ο m 0 n ' . 1888 128. Προχείρως έπLσης περιέγραψε 
Bibliotheque Natιonale, t, 11, Parιs ' 0

', Β β'~ .cι.' τ IV Paris 1874, 
, , , • Κ Σ ά {)-α ς Μεσαιωνικη ι r.ιου·ηκη, , ' 

το χειρογραφον και ο . • 

σ. CXIII. V VasιΊι'evskiJ" δημοσιευσ-είσυ έν Viz. Vrem., 
4 • Εν έπιστολ U του πρΟς tΟν · 

τ. !I ( 1895 ), σσ. 145 · 151. 
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Praecbter 1• Ούδεμία πάντως τών ύπαρχοuσών περι γραφών ίκανοποιεί άπο
Λύτως. Πάσαι περιέχουν άτελείας, σκοτει\'Cc σημεία καl σφάλματα, έπl πλέον 
δε /'χουν παλαιωΙΗi λόγφ τijς έν τψ μεταξv έκδόσεως καi άλλων κειμένων 
έκ τοϋ Παρισινοίί χειρογράφου. Δια τοϋτο, καί λαμβανομένης ύπ~ Οψιν τfjς 

σπουδαιότητάς του, f:πιχειροϋμεν κατωτέρω νέαν λεπτομερij και κατα τό 
δυνατον &κριβij περιγραφήν του. Το χειρόγραφον έμελετήσαμεν έκ μικρο
φωτογραφιών τεf}εισών εύγενώς είς η)ν διάι1εσίν μας ύπό τοϋ έν Παρισίοις 

Instίtut de Recherche et d'Hίstoire des Textes, το όποίον καl itερμό
τατα εύχαριστοϋμεν έντεϋftεν. Εϊχομεν Επίσης τήν εύκαιρίαv κατό: Μάιον 
τοϋ 1965 νά έξετάσωμεν έπισrαμένως έξ αύτοψίας τΟ χειρόγραφον έν τij 
Biblίotheque Nationale. 

Ό κώδιξ σύγκειται έκ 429 φύλλων φερόντων νεωτέραν συνεχij &ρίitμη
σιν δι" &ραβικών &ρι{}μών 1-430 2• Διακρίνονται γεγραμμέναι δι' ~λληνι· 
κών dριitμών ή παλαια άρίΒμησις τών τετραδίων και δύο έπίσης παλαιαι 

άριθμήσεις τών φύλλων. Προηγοϋνται καl Επονται τών ήρι{}μημένωv &να 
δύο νεώτερα περγαμηνά φύλλα ανεu άρι{}μ~σεαις. 'Εκ τών ήρι{}μημέναιν 
φύλλων τα 1-422 εΙ ναι περγαμηνά, χαρτψα δε τa 423-430 του τέλους. Α! 
διαστάσεις τών περγαμηνών καi τών χαρτ<ί>ων φύλλων είναι 20Χ 30 έκ., 
πλiιν τών ff. 1 - 6 και 421 -422, τι\ όποία /'χουν πλάτος κ α τι\ 0,5- ο, 75 ~Κ
μικρότερον τών ~πολοίπων. "Επίσης του ι. 317 εΙναι κεκομμένη ή κάτω 
(όα. Πλείονα περl τιDv παλαιΟΟν άριftμήσεων κα{ τijς πληρότητος τών τετρα· 
δ ' ( ο ' ' δ ' ' 'δ ' " ' ' "λλ ' ιαιν υπαρχουν τινα ισσα και τρια ια, χωρις εν τουτοις να ε ειπη τι 

Ενδιαμέσως), καfJch; καl άλλας κωδικο},ογικdς λεπτομερείας άναφέρει ό 
Praechter. 

·Επισταμένη έξέτασις τοϋ κώδικος άγει είς η)ν διαπίστωσιν δτι τα ff. 
1 · 6 καi 421 - 422 /'χουν προστεitij μεταγενεστέρως έπt τ ψ σκοπψ aποκατα
στάσεως τοϋ βεβλαμμένου κατ& τήν άρχην καl τΟ τέλος άρχαιοτέρου χειοο· 
yρdφου, τΟ όποίον καταλαμβάνει τά ff. 7 • 420. Μεταγενεστέρα έπίσης προσ
{}ήκη ε! ναι τι\ χαρτψα φύλλα του τέλους. "Ο τι τι\ ff. 7-420 άπετέλουν χωρι
στόν άρχαιότερον χειρόγραφον, είς τΟ όποίον προσετέ{}ησαν τα περyαμηνα 
και χαρτiρα τεύχη τijς άρχης και τοϋ τέλους, τεκμαίρεται έκ πολλών ένδεί

ξεων. Κατ' &ρχ1)ν ή γραφi} έν αύτψ είναι έμφανώς παλαιοτέρα του 15ou καi 

1 Κ. Ρ r a e c h t e r, Die rδmische Kaisergeschichte bis auf Diokletian in 
cod. Paris. 1712 und cod. Vat. 163, Byz. Zeitschr., τ. 5 ( 1896 ), σσ. 484:-491. 

2 cH άσuμφωνία της νεωτέρας άρι-6-μήσεως πρός τόν πραγματικόν άρι-6-μόν τών 
φύλλων δΕν όφείλεται εlς άπώλειαν φύλλου ένδιαμέσως, άλλ • εlι; σφάλμα τοϋ άρι· 

&μησαντος, ό όποίσς άνέγραψε δύο άρι&μοiις ( 265- 266) έπί τοϋ f. 265. Έννοείται 
Ott πρός άποφυγήν συγχύσεως άκολου&οίιμεν την -ι:ο~αύτην έσφαλμένην άρίitμησιν 
διά τά έπέκεινα τοίί f. 265 (- 266) φιJλλq, 
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tΟϋ 160U αϊ.ι είς rοiις όποίΟUζ άποδεδειγμένως άν~ΚΟVν τα ΟVΟtαχω{}ένtα 
τεύ· η. τα ff. 1 - 6 και 42 ι -422r /'χουν γραφjj ~πο μιιiς και τijς αύτijς χει-

χ e ' e 1 δ' "' 1 
' ff 423 430 " - e • ρΟς τοίί 15ου αί., uπο ετερας ε, ετι νεωτερας, τα . • , ενφ αι χιι· 

τών ff. 7 • 420 εtναι, ώς {}U λεχ{}ij κατωτέρω, κατ& δύο η τρείς αίώνας 
ρες " ' ' u ' " .. , .. ff 
άρχαιότεραι. Εtναι επισης καταφανες οτι το αρχαιον χειρογραφον των . 
7 .. 420 έκuκ} .. είτο άδετον έπ~ άρκετόν, πρdγμα τΟ όποίο ν εtχεν ώς συνέπειαν 
να καταστοϋν τοσοϋτον έξί τηJ.α έκ τiiς χρήσεως τα πρώτα καl τελευταία 
φύλλα του, Wστε να παρaστϋ άνάyκη αντικαταστάσεώς των. Πράγματι τΟ 
ι. 6, έν τψ όποίφ περιέχεται ή &ρχη τijς χQονογραφίας Συμεώvος του Λογο
itέtου ( συνεχιζομένης άπο τοϋ f. 7 έν τψ παλαιψ κώδικι} άποτελεί άναπλή
ρωσιν τοϋ .έκπεσόντος η παραλειφfJέντος λόγφ φ{}ορdς παλαιοϋ πρώτου 
φύλλου. ~σ άναnληρώσας Εχει γραφικΟν χαρακτiiρα μικρότερον τοϋ παλαιοϋ 
yραφέως των ff. 7 κ.έξ. καl ώς έκ τούτου Εχει &ποπερατώσει τήν γραφfιν 
τοϋ φύλλΟυ όψηλότερον, είς τρόπον ώστε έν τέλει τοϋ f. 6V νU ύπάQχ'[J κενδν 
πέντε στίχων. ·ενδεικτικΟν τiiς φ3ορdς τοϋ παλαιοϋ κώδικος εtναι Οτι και 
αύτο , 0 δεύτερον φύλλον ( f. 7r} ένεφάνιζε σημεία έξ(τηλα καi παρέστη 
ά\·άyκη πολλd γράμματα να γοαφοϋν έκ νέου έντονώτερον δια μελάνης. 

- eΟμοίως Εχοuν άντικατασταfΗi ύπδ τiϊς αύτiiς χειρΟς έν τίρ τέλει τοϋ παλαιοίί 
κώδικος τι\ βεβλαμμένα έκ της χρήσεω; τελευταία φύλλα τfjς οrσωρίας του 

Ψελλοϋ ( ff. 421- 422r }. 'Ακριβώς δε ώς κα\ το f. 7r, ο~ τω καi το f. 420v 
παρουσίαζε σημεία έξίτηλα και πολ!.α τών έν αύτψ γραμμάτων 8χουν έπανα· 
yραφii έvτονώτερον. ΧαρακτηριστικΟν τ)iς κακijς καταστάσεως τοϋ κώδικος 
πρΟ της σταχώσεως είναι Οτι τοιαϋται άποκαταστάσεις .ημισβέστων γραμμά~ 

των διακρίνονται καί έπ( tώV ff. 347ν καί 348r, iltOL μεtαξυ tΟϋ 45ου καl 
46ou τετραδίου. Τέλος, οτι τι\ ff. 7-428 &πετέλουν χωριστον χειρόγραφον 
φαίνεται καl έκ τiϊς παλωdς άρι{}μ~σεως τών τετραδίων, η όπο(α άρχεται 
άπΟ τοϋ f. 6r. "Επί τfις σελίδος, ταύτης, ή Οποία, ώς &νωτέρω έλέχ{)η, προ· 
σετέ{}η μεταγενεστέρως, ύπάQχει άναγεγραμμένον ύπΟ νεωτέρας χειρός τΟ 
ψηφίον α' δηλοϋν τΟ πρώτον τετράδιον, ή πα}ιαιd δS άρΗJμησις τών τετρα· 

δίων σ<ί>ζεται &πο τοϋ δευτέρου (β'} έν f. 10' συνεχιζομένη μέχρι τέλους τοϋ 

παλαιοϋ κώδικος. 

"Επί τοϋ πρώτου έκ τών δύο μfι ήρι-3μημένων περγαμηνών φύλλων τfίς 

άρχfις tχει Επικολλη8fι &πόκομμα έκ τοϋ καταλόγου περιέχον τfιν περιγρα
φ1]ν τοϋ Omont, έν συνεχείQc δS ύπάρχει σημείωσις γαλλιστί άναφερομένη 

είς νεωτέραν έπι{}εώρησιν τοίί χειρογράφου 1. Καl έπί τοϋ δευτέρου μfι ήρι
Βμημένου περγαμηvου φύλλου τijς άρχfjς ι!χει έπικολληitij τεμάχιον χάρτου, 

έπί τών δύο Οψεων τοϋ όποίου φέρεται γεγραμμένη ύπΟ δύο διαφόρων χει· 

1 < Volume de 430 feuillets, manque la cote 265 (άλλά τούτο δΕν εΙναι 

άκριβές· πρβλ. προηγουμένην σημείωσιν ), le feuillet 423 est blanc. 25 Avri11894 », 
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ρών παλαια περιγραφη τών περιεχομένων τοίί κώδικος λατινιστί. co παλαιός 
&ρι{}μος του κώδικος έν τίi Bibliotheque du Roi ( 2563 ), δ δποίος &να
γράφεται έν άρχfi τοϋ σημειώματος τούτου δεικνύει Ο τι πρόκειται περί περι· 
γραφfjς προγενεστέρας της έν τiρ πρώτφ καταλόγφ τού 1740, είς τΟν συντά
κτην τοίi όποίου, ώς συνάγεται έξ όμοιοτήτων τινών τfjς διατυπώσεως, φαί

νεται Οτι τΟ σημείωμα τοίίτο έχρησίμεuσεν ώς βάσις. Τα περιεχόμενα τοϋ 

κώδικος έν λεπτομερείQ. Εχουν ώς Επεται : 
1) ff. 1 r- 3v: Πίναξ τών περιεχομένων Ελληνιστί, καλύπτων τα μεταξiι 

τών ff. 6 · 422. 
2) f. 4r -4v: «Περl τών οίκουμενικών συν6δων καl πού έκάστη τούτων 

έγένετοιι, Σύντομος πραγματεία περt τών συνόδων έξικνουμένη μέχρι τfjς 

συνόδου τijς Φλωρεντίας ( 1438 · 1439 ), τi)ν όποία ν δ γράψας &ρι/Ιμεί ι!ις 
δεκάτην. Ή πραγματεία α~τη έξεδό/Ιη προσφάτως μετα μεταφράσεως είς 

τi)ν &γγλικi)ν ύπο του F. Dvornik, Greek Uniats and the Number of 
CEcumenical Councils, Melanges Eugene Tisserant, τ. ΙΙ, Citta del 
Vaticano ( Studi e Testi 232 ), σσ. 96 · 97. Πρόκειται, ι!ις και ο! έν συνε· 
χείQ περl τοίί αύτοϋ {}έματος στίχοι, περl κειμένου κα-θολικής προπαγdν· 

δας, έν τψ δποίφ άναφέρονται μόνον αί UπΟ της Ρωμα"ίκης Έκκλησίας 
' ' δ ' 'ζ δ' ' β 'λλ δ ' dναγνωQιζομεναι συνο οι, υπερασπι ονται ε και προ α ονται ογματικα 

θέματα, ώς τΟ filioque. Κατd τΟν έκδότην, τΟ κείμενον στηο(ζεται δια τας 

πρώτας έπτU συνόδουςς έπl γνωστfiς βυ~αντινiiς πραγματείας περl συνόδων, 

έν τψ συνόλφ του δε εtΎαι χαρακτηριστικΟν τiϊς νοοτροπίας τών "Ελλήνων 
Ενωτικών τοϋ 15ου αίώνος. 

3) ff. 4v.5v: «στίχ(οι) εlς τ( ας) συv6δ(ους)». Άνομοιοκατάληκτοι 

δεκαπεντασύλλαβοι γεγραμμένοι κατα),ογάδην. 'Εκ τijς έπιγραφijς δQμώμενοι 

πάντες οί περιγράψαντες τΟν κώδικα άναφέρουν όοftώς Οτι πρόκειται περL 
' 'Ε ' ' D "k ~ cι " ~ ' " ' στιχουργηματος. ν τουτοις ο vornι , παρ οτι α_νεγνωσε και αναφερει 

τήν ώς Cίνω Επιγραφήν, άγνωστον διατί δ8ν άντελήφ{}η Οτι πρόκειται περl 

έμμέτρου κειμένου I και Εξέδωσε μέρος τοϋ στιχουργήματος ώς πεζΟν μετ& 

μεταφράσεως είς τi)ν &γγλικi)ν ( i!ν{}' &ν., σ σ. 97 · 98 ). Συγκεκριμένως έξέ· 
δωσε τΟ τμfjμα μόνον Εκείνο τΟ όποίον πραγματεύεται περl τών τριών τελευ-

' (Ι 'Ηδ''δ'' 'δ 'Λ δ' D · ταίων συνοδων nc. : ε ογ οη γεγονε σvνο ος εν οvγ οvνφ. es .. 
δ μη καταδεξάμεvοι lφθάρημιw μετ' ijχου ), παραλείψας τ& πεQι τών πρώ· 

των Επτα λεγόμενα, έπειδη ταϋτα παραφράζουν και έπαναλαμβάνουν τα τής 
πεζijς πραγματείας. Εtναι πάντως aπορίας <'iξιον πώς δ έκδότης δεν &ντελή

φδη καl παραλείπει τήν εύκρινέστατα γεγραμμένην έπιγραφήν, την εύρισκο .. 
μένην ίJπερ-θεν τοϋ τμήματος άκριβώς Εκείνου τΟ όποίον έκδίδει. Πρέπει να 

σημειω8iί Οτι την ϋπαρζιν τfjς λίαν ένδιαφερούσης έπιγραφijς ταύτης, ή 

όποία διασψζει τΟ Ονομα τοϋ στιχουργοϋ, Ολως παραδόξως άπεσιώπησαν 
πάντες οί περιγράψαντες τΟ χειρόγραφον. Ή έν λόγι:ρ έπιγραφη Εχει 00ς 
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έξi'jς: «στίχ( οι) εlς τ( aς) lπιλοίπ( ους) τρείς, lω( άνv )ου Ιερι!ως πλου( σιαδη

νού)». "Η συμπλήρωσις τοϋ έπωνύμου τοϋ στιχουργοϋ ούδεμίαν έπιδέχεται 

άμφιβολίαν. Ούτος εtναι ό γνωστότατος λατινόφρων λόγιος τοϋ 15ou αί. 

Κρf)ς "Ιωάννης ό Πλουσιαδηνός, ό μετέπειτα "Ιωσi}φ έπίσκοπος Μεflώνης 

( 1429; . 1500 ), τ& περt τον βίον και το i!ργον τοϋ οποίου i!χει έπαρκώς 

διαφωτίσει ό κα-3. Μ. Μανούσακας 1• ΤΟ πνεϋμα άλλως τt: τών στίχων εlναι 

άπολύτως σύμφωνον πρΟς τας άντιλήψεις τοϋ Πλουσιαδηνοϋ καί συναρμό· 

ζεiαι πρΟς τfιν έν γένει δραστηριότητά του δια τf)ν ύπαγωγfιν τοϋ όρ{}οδό· 
ξου ποιμνίου τiϊς Κρήτης ύπΟ τ't)ν παπικ't)ν έξουσ(αν. Μέγα μέρος τών ένω· 

τικών συγγραμμάτων τοϋ Πλουσιαδηνοϋ άναφέρεται είς την σύνοδον τiiς 

Φλωρεντίας, δια τήν όποίαν μάλιστα συνέταξεν &σματικΟν κανόνα καί συνα· 
ξάριον 2 καί ύπ8ρ τfjς όποίας συνέγραψεν είδικα άπολογητικα Εργα 8• Εtναι 

είσέτι γνωστΟν δτι ό ΠλουσιαδηνΟς καί άλλα στιχουργήματα εtς δεκαπεντα· 

συλλάβους συνέ-Βεσεν 4.'Εκ τfjς έπιγραφiϊς πληροφορούμε{}α Οτι τΟ περί συνό
δων στιχούργημα συνέ1~εσεν Ο ΠλουσιαδηνΟς κα{}' flv έποχην fjτo ε'ίσέτι 
άπλοϋς ίερΕ"Uς έν Χάνδακι τfiς Κρήτης, πράγματι δf γνωρίζομeν Ο τι κατα τfιν 

διάρκειαν τijς Εκεί ίερατείας του συνέγραψε καl τα άλλα Vπ8ρ τiiς συνόδου 

τijς Φλωρεντίας i!ργα '. Ώς ίiδειξεν δ Μ. Μανούσακας 6, ή χειροτονία τοϋ 
Πλουσιαδηνοϋ δέον να ταχ{}ii περt το 1450, ή δΕ διάρκεια τijς !ερατείας του 
μέχρι τοϋ 1467 το &ργότερον. τα χρονικ& ταϋτα ορια βοη,~οϋν σημαντικώς 
ε!ς τi)ν &κριβεστέQαν χρονολόγησιν τijς χειρος τών ff. 1· 6. 'Αλλ& και γενι· 

κώτερον 1) έντόπισις τοϋ στιχουργι]ματος τοϋ Πλουσιαδηνοϋ άποτελεί πολυ
τιμότατον στοιχείον δια τfιν παρακολού{}ησιν της ίστορίας τοϋ κώδικος. 

Δεδομένου μάλιστα δτι τα περί συνόδων κείμενα έγράφησαν δια να πληρω· 
3οϋν τα κενα φύλλα ( 4r · 5v) μεταξiJ τοϋ πίνακος τών περιεχομένων καί τijς 
άρχijς τfjς χρονογραφίας του Συμεώνος, εtναι λίαν ~λκυστικη ή ύπόι~εσις Οτι 

1 Μ. Μ a n ο u s s a c a s, Recherches sur la vie de jean Plousiadenos 
(Joseph de Methone) { 1429? ·1500 ), Revue des Etudes Byzantines, τ. XVIJ 
{ 1959 ), σσ. 28 ·51. 

Ι Αύτό~ι, σ. 31. 
8 Έκδεδομένα έν Μ i g n e, Patrologia Graeca, τ. 159, στ. 959. 1394:. Πρβλ. 

καl Μ. C a n d a 1, La c Apologia » del Plousiadeno a favor del Concilio de 
Florencia, Orientalia Cbristiana Periodica, τ. ΧΧΙ ( 1955) ( Misce1lanea Georg 
Hofmann, S. ]. ), σσ. 36 ·57. 

4 Δύο τοιαϋτα στιχουργήματα έξέδωσε προσφάτως ό Μ. Μ α ν ούσα κ α ς, • Ανέκ· 
δοτοι στίχοι καί νέοι; αύτόγραφος κώδιξ τοU 'Ιωάννου Πλουσιαδηνοϋ, • Α-6-ηνa, τ, Ξ:Η' 
( 1965 ), σσ. 49 • 64:. Έκ τούτων τό δεύτερον, γεγραμμένον είι; ίαμβικο-ύς καί πολιτι· 
κοUς στίχοuς, προτάσσεται τοϋ ύπερ τηι; συνόδου της Φλωρενtίαι; Sργοu τοU Πλου• 
σιαδηνοϋ. 

5 Μ. Manoussacas, Ενθ-" άν., σσ. 30-33. 
6 Αύτό&ι, σσ. 30, 37 · 39. 
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τΟ δλον εργον τiiς διασώσεως καt τiiς άποκαταστάσεως τού κώδικος εtχεν 
άναληφίΗi ΕντΟς τού κύκλου τών δώδεκα έ\•ωτικών ίερέων τοϋ Χά,·δακος, 
μεταξV των όπ_οίων συγκατηριΗμοϋντο έκτΟς τοϋ Πλουσιαδηνοϋ καl iΧλλοι 
λόγιοι ιiνδρες, ώς λ. χ. ό Γεώργιος ~Αλεξάνδρου καl ό "Ιωάννης Ρώσσος, 
άμφότεροι γνωστοl κωδικογράφοι 1• "Η σύγκρισις τοϋ γραφικοϋ χαρακτiiοος 
ασφαλώς eα έπιβεβαιώστι ηlν τοιαύτην ύπόftεσιν και οϋτω {}ό άποκαλυψθϋ 
τίς ητο ό άποκαταστήσας~ κae· a ε'ίπομεν άνωτέοω, τΟν πολύτιμον κώδικα. 
Κείμενα έκπηγάσαντα έκ τοϋ κύκλου τών δώδεκα δραπετιδών ίερέων- άλλd 
πάντως ούχl. τοίί Πλουσιαδηνοϋ, άφοϋ άλλως {}& τοU άπεδίδοντο έν τψ χει· 
ρογράφφ καl ταϋτα- εlναι ιή πεζi} πραγματεία καl οί στίχοι περl τών Επτά 
πρώτων συνόδων. Εtναι δf χαρακτηριστικi) τοϋ προπαγανδιστικοϋ σκοπυϋ 
ό Οποίος δι" αύτών εξυπηρετείτο, ή χρiϊσις τοϋ δεκαπεντασυλλάβου προκει
μένου περl δογματικών -3εμάτων, χρf}σις άποσκοποϋσα είς τfιν προσέλκυσιν 
τίδν &ν-3ρώπων τοϋ λαοϋ είς τσUς όποίους τό μετρικΟν τοϋτο σχi}μα ήτο 

οίκείον κal προσφιλές 2 • 

4) f. 5v: •χρονικον σwτομον» ( Inc. : &πd &δΟ.μ lως τοv κατακλυσμού 
lτη ,βσμβ'. Des.: &πd τής θ' lως τής δεκάτης lτη ( vacuum) ιiπd κτfσεως 
κόσμου llτη ( vacuιιm) ). Πρόκειται περl χρονολογικών τινων σημειώσεων 
άπΟ κτίσεως κόσμου μέχρι τiiς συνόδου τfΊς Φλωρεντίας, περl τών όποίων 
πλείονα άναφέρει ό Praechter 3 • 

5) f!. 6r · 12ν: "Συμεwν μαγ(στρου καl λογοθέτου εlς τfιν κοσμοποι{αν 
lκ τής γεννέσεως ( sic) καl χρονικών ( sic) lφεξής συλλέγειν ( sic) lκ δια· 
φόρων χρονικών τε και ίστορικών». οιy περ3εν είναι γεγραμμένον δι" έρυ{}ρdς 

μελάνης ύπό βαναύσου χειρός, περl τiiς Οποίας δά γίνυ λόγος κατωτέρω: 
«αvτος εστην ο μεταφραστησιι. Περιέχεται τΟ πρώτον μέρος τiiς χρονογρα

φίας Συμεώνος τοϋ Λογο{}έτου, τελευτών είς τi)ν φράσιν «-ή καλοvμένη Πε
λοπ6ννησος» ( = Theodosii Meliteni qui fertur Chronografia, ίiκδ. L. F, 
Τ a f e I ( Monumenta Saecularia, herausg. von der Κδn. Bayer. Aka
demie der Wissenschaften zur Feier ihres Hundertjahrigen Bestehens, 
ΙΙΙ Classe, τ. Ι), Miinchen 1859, σ. 19,20 ). 'Ως ελέχilη άνωτέρω, το 
πQώτον φύλλον τiiς χρονογραφίας άποτελεί μεταγενεστέραν προσ-3ήκην. cΩς 
ίiδειξεν ό C. de Boor 4, ό γραφεuς τοϋ f. 6 άντέγραψεν την &ρχην τijς χρο· 

νογραφίας εκ τοϋ κώδικος Holkham ύπ' άριilμον 295 άνήκοντος ε!ς την 

ι Α\ιτόfi'ι, σ. 35, σημ. 43, Οποu τά ό'\•όματα τών δώδεκα άποστατών ίερέων. 
2 ·ο Μ. Μανούσακας, "Ανέκδοτοι στίχοι, Eνfi'" άν., σσ. 54-59, έκδLδει 

όλόκληρον όμιλίαν είς τΟ Πά&ος τοϋ Κυρίου, συντε&ειμένην ύπΟ 'tΟύ Πλουσιαδηνοίi 
.εtς άνομοιοκαταλήκτους δeκαπεντασυλλάβους στίχους. 

3 Κ. Praechter, εν&" άν., σσ. 489-490. 
4 C. de Boor, \Veiteres zur Chronik des Logotheten, Byz. Zeitschr., 

'· 10 ( 1901 ), σ. 85. 
21-9-1965 
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βιβλιο{)ήκην τοϋ κόμητος τοϋ Leicester, νϋν δ/; άποκειμένου εν τii Βοδληιανiί 
Βιβλιο{)ήκ!J τijς 'Οξφόρδης 1 . 'Ο κώδιξ οίiτος τοϋ Συμεώνος είναι γεγραμ· 
μένός εν ίiτει 1118, προηγουμένως δε τijς εtς Δύσιν μεταφοριΧς του, mς Μ 
λεχ-θiί κατωτέρω, εύρίσκετο έν Κρήτη. 

6) ff. 13r -18v: «Διήγησις περl τής οlκοδομής τοv ναοv τής μεγάλης 
τοv Θ( εο )v lκκλησ{ας τής lποvομαζομένης δ.γ{ας σοφ{ας. Ι!στι δδ ή οlκοδομiι 
τής αύτής έκκλησίας έν κωνσταντινοvπόλει Οντως ». « ~Έκφρασις » τfΊς e Αγίας 
.Σοφίας δημοσιευθείσα τΟ πρώτον Εκ τοϋ παρόντος κώδικος ύπΟ F. C ο m· 
b e f j s, Origiuum rerumque Constantinopolitanarum variis auctoribus 
manipulus, Paris 1664, σσ. 243 · 264. Νέα ίiκδοσις Εκ πλειόνων χειρογρά· 
φων ύπο Τ h. Pr e g e r, Scriptores originum Constantinopolitanarum, 
τ. Ι, Leipzig 1901, Teubner, σσ. 74 ·108. 

7 ) !!. 18v. 272r: 'Ανώνυμος χρονογραφία φέρουσα εν άρχij ερυilροίς 
yράμμασιν άντl τίτλου τΟ 'ίαμβικΟν δίστιχον: 

'Αρχη μiv 'Αδιiμ lσχw β{βλος καΙ τέλος 
το πορφυeογένvητον ε/;σεβiς κράτος. 

ΤΟ Εργον Ciρχεται Οντως άπΟ κτίσεως κόσμου καl φ3άνει μέχρι τών μέσων 
πεοίπου τfις βασιλείας τοϋ πορφυρογεννήτου Ρωμανοϋ τοϋ Β'. fH έκτενfις 
αϋτη άνώνυμος χρονογραφία εlναι ή γνωστfι είς τοUς μελετητ&ς ώς Ψευδο
συμεών, λόγφ τfίς Επl μακρΟν έσφαλμένης άποδόσεώς της είς Συμεώνα τΟν 
Λογοilέτην. 'Η τοιαύτη άπόδοσις οφείλεται ε!ς τοiις Du Cange καl Com· 
befis, οί όποίοι πλανη-3έντες 'ίσως Εκ τfΊς άπουσίας τίτλου καl παQαflεωρή· 
σαντες την μεσολαβούσαν εν ff. 13r · 18r « ~κφρασιν » τi'jς 'Αγίας Σοφίας, 
προσέγοαψαν τi}ν άνώνυμον χρονογραφίαν είς τΟν Συμεώνα, πιστεύσαντες 
οτι ή διακοπτομένη εν f. 12v γνησία χρονογραφία Συμεώνος του Λογοilέ· 
του συνεχίζεται πάλιν άπο τοϋ f. 18v και έξijς. Οϋτως, ό Combefis εξέδωσε 
τΟ τελευταίον τμημα τiϊς &νωνύμου χοονογραφίας VπΟ τΟ Ονομα Συμεώνος 
τοϋ Μαγίστροu μετ& την Συνέχειαν τοϋ Θεοφάνους εν τij Βυζαντίδι τών Πα· 
ρισίων ( 1685 ), σ σ. 400 · 498. 'Υ π ο το αύτο ονομα συγγραφέως άνετυπώilη 
το εν λόγφ τμi'jμα τijς χρονογραφίας εν τiί σειρ~ τijς Βόννης και εν τiί\ 
τόμφ τi'jς Συνεχείας του Θεοφάνους; σσ. 603 · 760, επιμελεt~ του Ι. Bekker, 
ό όποίος καΙ. Επέφερεν άσημάντους τινάς διορθώσεις είς τΟ κείμενον. Έν 

1 Πρβλ. έκτενi] περιγραφήν τοίί κώδικος iιπΟ C. de Boor, εν&' άν., σσ. 
77-81. Πρβλ. έπίσης S e y ω ο u r d e R i c c i, Α Handlist of Manuscripts in 
the Library of the Earl of Leicester at Holkhaω Hall ( Supplement to the 
Bibliographical Society's Transactions no. 70 ), Oxford 1932, σ. 26 καί R. Β a r
b ο u r, Summary Description of the Greek Manuscripts from the Library at 
Holkham Hall, The Bodleian Library Record, τ:. VI, τεϋχος 5 ( Αϋγοuστος 
1960 ), σ. 601. 
EDBTHPI~ ΒΤΑΙΡΕΙΑ~ ΒΥΖΑΝτΙΝΟΝ ΣΠ~ΥΔΟΝ •B1'0C ΛΔ' • 
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συνεχείQ &νετυπώ/Jη &παραλλάχτως έν Μ i g η e, Patrologia Graeca, τ. 109, 
στ. 663 · 822. 

Το έκδο{Jεν ύπο τού Combefis τμijμα περιέχεται έν ff. 235r- 272r του 
χειρογράφου, ητοι άποτελεί τΟ εν Εβδομον περίπου τοϋ συνόλου, και καλύ
πτει τfιν περίοδον &πο τijς &ρχijς τijς βασιλείας Λέοντος του 'Αρμενίου μέχρι 
τών μέσων τίiς βασιλείας Ρωμανού του Β' ι 813 · 961 ). 'Η χρονογραφία 
κλείεται &ποτόμως έν f. 272r καί, &ς φαίνεται, η παρεδό/Jη κολοβfι η παρέ· 
μεινεν ιjμιτελής, του συγγραφέως μη δυνηΜντος δι' ayνωστον α!τίαν νά 
άποπερατώσn τ& κατά τi)ν βασιλείαν τοϋ Ρωμανοϋ. ~Η Εχδοσις τοϋ Com
befis και αί μεταγενέστεραι. ανατυπώσεις συνετέλεσαν ώστε ή έσφαλμένη 
άπόδοσις είς Συμεώνα τΟν Μάyιστρον και Λογοθέτην νά έπιδώση και να 
έδραιω/Jfl. Πρώτος ό Η. Gelιer έξετάσας έμπεριστατωμένως το χειQόγρα· 
φον &ντελήψι'tη καl ~δειξεν οτι ή χρονογραφία ε!ναι &νώνυμος και κακώς 
άπεδό{}η εtς τόν Συμεώνα, άπΟ τi}ν χρονογραφίαν τοϋ όποίου μεγάλως δια
φέρει 1• Καί εΙ ναι βεβαίως άλη{}fς Οτι δ άνώνυμος συγyραφεUς Εσχεν cΩς μίαν 
έκ τών πηγών του τfιν χρονογραφία ν τοϋ Συμεώνος. 'Εν τiρ συνόλφ των Ομως 
τα δύο Ερyα παρουσιάζουν, σημαντικι:Χς διαφορCις και &σφαλώ;; δΕν προέρ
χονται έκ τfjς γραφίδος έvΟς και τοϋ αίιτού συγγραφέως. ·Εν τούτοις ή έπl 
μακρΟν άπόδοσις είς τΟν Συμεώνα έξακολουftεί νd παραπλανίj, ώστε μέχρι 
και σ~μερον να βεβαιοϋται δ τι ή άνώνυμος χρονογραφία άποτελεί διασκευf]ν 
τijς χρονογραφίας τοϋ Συμεώνος 2• Ό συγγραφεύς της &ντλεί έχ πολλών γνω· 
στών καl &γνώστων πηγών, κυρίως δΕ έκ τfjς χρονογραφ(ας τοϋ Θεοφάνους. 
Με η]ν σειράν της ή &vώνυμος χρονογραφία έχρησίμευσεν ώς βασικfι πηγη 
τοϋ πρrότου μέρους τijς χρονογραφίας του Κεδρηνοϋ. 'Εν γένει πρόκειται 
περl &ξιολογωτάτου κειμένου, τοίί όποίου ή συνολικη fκδοσις άποτελεί έπεί· 
γον desideratum τijς βυζαντινijς φιλολογίας. Προς i\ποβοή3ησιν του μέλ· 
λοντος έκδότου παρα3έτομεν κατωτέρω κατ& τΟ δυνατΟν πλ~ρη κατάλογον 
τών μέχρι τοϋδε δημοσιευμάτων, Οπου εύρίσκονται έκδεδομένα άποσπάσματα 
έκ τών &νεκδότων sξ έβδόμων ι 18V. 235r ) τijς άνωνύμου χρονογραφf.ας : 

α) Σχόλια τοϋ C. D u C a η g e είς τfιν t'Jπ' αuτoii ίiκδοσιν τijς χρονο· 
γραφίας του Ζωναρα έν τii Βuζαντίδι τών Παρισίων, τ. Ι ι 1686 ), σσ. 24 · 

1 Η. G e 1 z e r, Sextus Julίus Africanus, 't', ΙΙ, Leipzig 1885, σ. 280· πρβλ. 
Επίσης τήν βιβλιοκρισίαν τής πρώτης έκδόσεως της γραμματολογίας του Krumba· 
cher ύπΟ 'tΟϋ Gelzer έν Berliner Philologische \VochenschrHt, 1891, άρ. 28, 
σ. 873 ( ist anonym und hat mit Symeon nichts zu thun ). •ο V. V a s i 1 i e v
sk ij, Khronika Logofeta, έν{}' άν., σ. 94, έξετάt;ει tό Ολον 'ftέμα της έσφαλμένης 
άποδόσεως. 

2 Πρβλ. π. χ. G. Μ ο r a v c s i k, έvft.' άν,, Ι, σ. 500 ( in Wirklichkeit nur 
eine grϋndliche ύberarbeitung des Werkes des Symeon Magistros ist} καί 
Μ. Ε. Colonna, έvft.' άν., σ, 172. 
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· Zoηarae Epitome Historiarum cum Caroli Du-70, Passim = Ioannιs . . . . 
b ed. L. D ί η d ο r f ί u s, τ. VI, Leιpιιg cangii suisque annotatιonι us, . 

1875 Teubηer, σ σ. 78 ·104, passιm. _ 
' ) Σ 'λ - C D u C a η g e είς τfιν ύπ' αuτoii ~κδοσιν του Πασχα· β χο ια του · 6

1
4 

χ - έν τυ" Βυζαντίδι τών Παρισίων ( 1688 ), σσ. 489 · • pas· λίοu ρονικου . 
. • δ Β ο' νvης σ σ 233 . 494, passιm. 
sιm =εκ . ι . • f . 

γ) Μ. ]. R 0 u t h, Reliquiae Sacrae, sιve auctorum ere Jam per-

d"t m secundi tertiique saeculi fragmeηta quae supersuηt. Acceduηt 
ι oru ·ι· ι· · π · 1 nodicae et canonicae Nicaeno concι ιο an ιquιores, τ. , 

eOpιsfto dae18~: σσ 149. 151 = editio altera, τ. ΙΙ, Oxford 1846, σσ. 263 • 
χ or ' · ! "1 ' schedis 

265 • ροστίitεται Οτι τΟ άπόσπασμα ε ναι ειΛημμενον « ex 
,οπουπ . ι• 

G b .. Β dleι'aηis » πι3ανώς έκ τοϋ Grabιaηus 1 . 
ra ιι 0 

• • • B"bl" δ) 1. Α. c r a m e r, Aηecdota Graeca e codd. maηuscrιptιs ι 10· 

thecae Regiae Parisieηsis, τ. Π, Oxford 1839, σ. 380, σ.ημ .. 78. 
ε) Η. Gelιer, Sextus Julius Africanus, τ. Π, Leιpιιg 1885, σσ. 

280 κ.έξ., 357 κ.έξ. . . . 
ς) Ε. p a t ι ί g, Die Hypothesιs ι η Dιηdorfs Ausgabe der Odys-

seescholien, Βyι. Zeitschr., τ. 2 ι 1893 )_σ σ .. 420 • 421. 
ζ) κ. Praechter, Eine vulgiirgrιechιsche Paraphrase der Chro

nik des Konstaηtiηos Maηasses, Βyι. Zeitschr., τ. 4 ( 1895 ), σ. 282, 
σημ. 4, καl σσ. 284 · 290. 

η) Ε. p a t ι ί g, Uber eiηige Quelleη des Zoηaras, Βyι. Zeitschr., 

τ. 5 ( 1896 ), σ. 29. . . · D' 
{}) κ. p r a e c h t e r, Die rδmische Kaιsergesc~ιchte bιs auf ιo-

kletiaη ίη cod. Paris. 1712 uηd cod. Vat. 163, Βyι. Zeιtschr., τ. 5 ι 1896 ), 
σσ. 491. 537, passim. 

ι) S. Ρ. Sestakov, Αηοηίm cod. Paris. gr. 1712 ν pre~elak~ 
khroηografii Theofaηa, U~eηija Zapiski Imper. ~a;aη,skago :;ηιversι
teta, τ. 64 ι 1897 ), Μάιος. 'Ιούνιος, σσ. 1·38, και Ιουλιος · Αυγοuστος, 
σσ. 1· 32, passim. 

) κ P raech ter Quelleηkritische Studieη ιu Kedreηos ιcod. ια . ι h' 
Paris. gr. 1712 ), Sitιungsberichte der philos. · philol. uηd de~. ιstor. 
Ciasse der Κδη. Bayer. Akademie der Wisseηschafteη ιu M~ncheη, 
Jahrhaηg 1897, τ. ΙΙ, μέρος Ι, Miiηcheη 1898, σσ. 3 · 107, passιm. 

ιβ) Cassii Diouis Cocceiaηi Historiarum ~omaηaru_m_ quae super
suηt, ed. Ursulus Philippus Boissevaιη, Βerοlιηι MDCCCCI, 
τ. ΙΙΙ, σ. 230. 

1 Πρβλ. Η. c ο χ e, Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bod· 
leianae, pars prima, Oxford 1853, σσ. 858 · 859. 

i : 

~ Ί 
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ι γ) Κ. Ρ r a e c h t e r, Olympiodor und Synke11os, Byz. Zeitscbr., 
τ. 15 ( 1906 ), σσ. 588 · 589. 

ι δ) Ρ. G. Ρ r e ο b r a z e n s k ij, Letopisnoe poνestνovanie sν. Theo· 
fana Ispoνednika. Izsledoνanie iz oblasti vizantijskoi istoriografii Βιέννη 
1912, σ. 3 κ.~ξ., passim. ' 

ιε) F. Haikin, Le regne de Constantin d'apres Ia chronique 
inedite du Pseudo · Symeon, Byzantion, τ. ΧΧΙΧ • ΧΧΧ ( 1959. 1960) 
( Hommage a la memoire de Ciro Gianne11i ), σ σ. 7. 27. 

8 ) ff. 272r · 322r : « Αέοντ( ος) διακ6ν( ου) ίστορlα &ρχομένη &πο τijς 
τελευτ( ijς) τοϋ α~τοκράτ( ορος) κων( σ )τ( αντf)ν( ου) μέχρι τijς τελευτ( ijς) 
lω( άννου) τοϋ α~τοκράτ( ορος) τοϋ ί!πιλεγομέν( ου) τζιμισκl ( sic )•. Περl τών 
εκδόσεων διαλαμβάνομεν έκτενώς κατωτέρω. 

9) ff. 322r · 422r : « Χρονογραφfα πονηθείσα τώ πανσ6φω ( μον )αχ( ω) 
μ(ι)χα(ήλ) τω ύπερτlμω ίστοροϋσα τaς πράξεις τών βασιλέων τοϋ τε βασι
λεlου καl κων(σ)τ(αντl)ν(ου) τών πορφvρογεννήτων. τοϋ τε μετ' α~τοvς 
ιJωμανοϋ τοΠ &ι;ιγυροπd:ιλ(ου). τοΠ μετ' ί!κεlνον ( sic) μ(ι)χα(ήλ) τού παφλα
γ6νος. τού dπο καισάρων ίiρξαντος μετ' α~τον dνεψιοϋ τούτου μ(ι)χα(ήλ). 
τών έξijς δύω αi;ταδέλφων καl πορφvρογεννήτων τijς τε κυρiiς ζωijς καl τijς 
κυρiiς Θεοδώρας. τοvς ( sic) σvν α~ταίς κων(σ)τ(αντl)ν(ου) τοϋ μονομά
χου. τijς μονοκρατορ{σσης θατέρας τών δύο dδελφών κυρiiς Θεοδώρας, τοϋ 
μετ' έκείνον ( sic) ίσαακlαv τού κομvηνοϋ καl lως τfjς άναρρήσεως καιν
( σ )τ( αντlν )ου τοϋ δούκα» 1

• Περt τών eκδόσεων της 'Ιστορ(ας τοϋ Ψελλοϋ 
πρβλ. G. Μ ο r a ν c s ik, ~νil' &ν., Ι, σ. 438. Ώ; ε'{πομεν aνωτέρω, τι\ δύο 
τελευταία φύλλα της 'Ιστορίας τοϋ Ψελλοϋ εtναι νεωτΕQα συμπλήρωσις γενο· 

, .. ~ ' ... ,. , 31 

μενη εις αντικαταστασιν του εκπεπτωκοτος η βεβλαμμένου εκ τijς χρήσεως 

τελεuτα(οu φύλλου τοϋ παλαιοϋ χειρογράφου καl είναι γεγραμμένα ύπο της 
αuτijς χειρός, ή δπο(α iiγραψs Κα( το ΠQώτον φύλλον τijς χρονογραφ(ας τοϋ 
Συμsώνος. Τ1)ν &ρχ1)ν τοϋ Συμεώνος ό βιβλιογράφος συνεπλ!]ρωσε στηρι· 
.<l'"'"'λλ • ,., ,, 

χuεις επι α ου χειρογραφου, το οποίον και σcρζεται μέχρι τοϋ νϋν 2. Ποϋ 

ομως eστηρίχ/Jη διa τ1)ν συμπλ!]ρωσιν τοϋ τέλους της Ίστορfας τοϋ Ψελλοϋ, 
άφοίί, ώς γνωστόν, ούδΕν άλλο χειρόγραφον τοϋ εργου τούτου εχει διασω{}fj. 
,Η άπάντησις δΕν εtναι εϋκολος' τi;ς έχδοχijς δμαις δτι Εχρrισιμοποιιή{Jrι έ~ 
προκειμένφ άλλο χειρόγραφον του Ψελλοϋ, &πολεσilεν ~δη, πι Βανώτεοον 
φαfνsται οτι δ βιβλιογράφος aντέγραψε το τέλος της Ίστορfας τοϋ Ψελλού 
ΕΚ τοϋ βsβλαμμένου μεν ΕΚ τijς χρήσεως &λλa δυναμένου να &ναγνωσilfi 
τελευταίου φύλλου τοϋ παλαιοϋ χειρογράφου. 

1 ΠQβλ. τόν τίτλον άποκατεστημένον καί σuμπεπληρωμένον βν τfl νεωτέρq. έκδό
σει τηι; "Ιστορίας το'ίi Ψελλού Uπό Ε. R e n a u Ι d, Ι, σ. 2. 

2 Πρβλ. άνωτέρω, σσ, 48 · 49, 
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10) f. 424r (το f. 423, &πο τοϋ δποfου άρχονται τι\ χαρτqiα φύλλα, 
εtναι άγραφον ) : σπρdς οϋς βούλονται πορεvθείναι είς τόν τ6πον τοϋ ούζού
χασαν». Περίεργον κείμενον περιέχον πληροφορίας περl άποστάσεαιν και 
ή μερών πορείας διά τοVς ταξειδεύοντας άπΟ Κύπρου εtς T~briz, πρωτεύου· 
σαν τοϋ κράτους τοϋ Ούζοuν Χασάν. Έξsδόilη ύπο Ε. Ebersolt, Un 
itineraire de Cbypre en Perse d'apres le Parisinus 1712, Byz. Zeitschr., 
τ. 15 ( 1906 ), σσ. 223 · 226. Ό εκδότης πιilανολογεί οτι το κεfμsνον τοϋτο 
6γράφrι περl τΟ Ετος 1470. "Έχομεν τt)ν -δπόνοιαν Οτι τοϋτο σχετίζεται πρΟς 
τιΙς άποστοJ,άς πρεσβευτών τi)ς Βενετίας εtς την αύλfιν τοϋ ΟϋζοUν Χασάν, 
ο!α λ.χ. είναι ή εν ~τει 1472 πραγματοποιηilείσα &ποστολ1) τοϋ Άμβροσfου 
Contariui 1• Το {Ιέμα Μ ~ξιζεν 'lσως νι\ διερsυνη/Jfi πsραιτέρω. 

11) ff. 424v. 426v: «α! τάξεις τijς π6ρτας τού &μηρa εlσlν αvται»• 
Λεπτομερi}ς περιγραφ1) τών στρατιωτικών ταγμάτων τi'jς αύλης τοϋ Μωάμsil 

τοϋ Β' καl της έν γένει διαρ{}ρώσεως τών στρατευμάτων του μετd πλrιροφο· 
QLc'Oν περl τi)ς μισ3οδοσίας των καl άλλων λεπτομερειών. Τούτων έπεται εν 
f. 426r κsφάλαιον «περl τοϋ πώς lχει δ π6λεμος», οποu πληQοφορ(αι περl 

τών πολεμικών Εκστρατειών εtς τ<Χς όποίας συμμετέΧ;ει ό σουλτάνος. ΤΟ δλον 
eξsδό/Jη ύπο τοϋ ξ>. Ba~taν : Ordo Portae. Description grecque de la 
Porte et de J'armee du sultan Mehmed ΙΙ, editee, traduite et com
mentee par ξ>. Β a ~ t a ν ( Magyar · Gδrog Tanulmanyok no. 27 ), Buda· 
pest 1947 ( νεωτέραν βιβλιογραφ(αν βλ. παρa G. Moraνcsik, iiν/J' &ν., Ι, 
σ. 470 ). Ό ~κδότης χρονολογεί το κsfμsνον μεταξu τών έτών 1478 · 1481. 
cy ποπτεύομε\' Ο τι και τΟ κείμενον τοϋτο βασίζεται Επl βενετικοϋ προτύπου. 

12) ff. 426v. 427v: «'Έτερον χρονικ6νιι. Inc. Ή ρ6μη οlκοδομείτο tπl 
τόν χρ6νον εlχήξ. Des. : &πο δέ κτήσεως κ6σμοv μέχρη τήν σήμερον θέλουν 
να είναι χρόνοι ,εσνγ'. ήμείς δέ ol χριστιανοt θέλομεν να είναι ,ζ χιλιάδαις 

χeόνοι πληρομένη. ~Εκ τfjς κατακλείδας ταύτης μαν-3άνομεν Οτι τΟ κείμενον 

~γράφη ~ν ετει 7000, ~τοι 1491/2. ΊΌ σΧρονικ6ν», άνέκδοτον μέχρι τοϋδs, 
άποτελεί συρραφην άνευ άξίας χρονολογικών σημειώσεων περί τiiς κτίσεως 

της Ρώμης και της κτίσεως και ίστορίας τ·tϊς Κωνσταντινουπόλεως μS Εκτε

νεστέραν διαπραγμάτευσιν τών χρονολογιών της ιΑλώσεως. 
13) ff. 427v. 428v: σ' Ετέρα παράδοσις: προγενεστέρα περlστασις, ήν 

1 ,Η Εκft-εσις τοίί Contarini περί τοίί ταξειδίου του έδημοσιεύ6η εtς πρώτην 

~κδοσιν ήδη τΟ 1481: Questo e el Viazo de misier Ambrosio contarin amba· 
sador de la illustrissima signoria de Venesia al Signor Uxuncassam Re de 
Persia, Impressum per Hannibalem Fosίunι, Venetiis, die XVI Januarii 
1481. Περt άλλων συγχρόνων Βενετικών όδοιπορικ&ν είς η)ν αύλήν τοU Ούζοiιν Χα· 
σά.ν δρα βιβλιογραφίαν παρά Ρ. D ο n a z z ο 1 ο, Ι viaggίatori venetί mίnori. Stu· 
dio bio · bibliografico ( Memorie detla Reale Societ8. Geografίca Italiana, no. 
XVI ), Roma 1927. 
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τινα lλαβεν ή αύτή θεία καl ίεριΧ κωνσταντ{vου πόλης, παρι:l τού &σεβεστάτου 
άμουράτμπεϊ πατρός μαχαυμέτμπεϊ, δς τις lδούλοσεν τΟ αύτό όσπ{την τού 
Θεού διι:l τιΖς άμαρτίας 'ήμών>>. Inc.: Λιπόν, lν χιλιοστώ τετρακοσιοστώ καl 
είκοστώ δευτέ(!ω. Des.: &πd κτήσεως κόσμου δέ έχουσιν dριθμόν ,εσνγ'. 
Σuνοπτικη έξιστόρησις τfίς πολιορκίας τfίς Κωνσταντινοuπόl.εως ύπο Μοuρaτ 
του Α' ( 1422) καi τfίς 'Αλώσεως. 'Ακολου/}οϋν χρονολογικαι σημειώσεις 
άvαφερόμεναι έκ νέου εϊς τfιν κτίσιν τfjς Ρώμ71ς και τfjς Κωνσταντινουπό· 
λεως, κυρίως δΕ είς τΥ,ν ίστορίαν τfjς τελευταίας. • Ανέκδοτον, άλλ ~_άνευ 
άξίας. 

14) ff. 429r ·429v: •Copia de certα profecia scrittα nell'αnno de 
signor 1422 atrouαtα in certo libro d'uno fr( αt)re no(mi)nαto theoforo 
ernoιι. Inc.: Cαrlo fiol de lodorico. Des.: dαppoi αl federico terzo. "Επεται 
μετάφρασις ε!ς δημώδη έλληνικi}ν ( Inc. : Κάρλος υidς λοδοβ{κου. Des. : 
μετά τού φεδερ!κου τρ{τος ). • Ανέκδοτος προφητεία εtς βενετικi]ν διάλεκτον 
περί τινος βασιλέως Καρόλου, ο οποίος μέλλει να κατακτήση ολόκληρον την 
Εfιρώπην καi ε! τα βαδίζων προς 'Ανατολa; «intrariί in grecia et sariί 
no(mi)nato Re di greci», άκολού/}ως δε μέλλει να κα/}υποτάξn τούς Τούρ· 
κοuς καl να άπεΑευ-θερώσ11 τοiις ~Αγίους Τόπους. eo έν λόγqι «Κάρλος» 
είναι βεβαίως δ βασιλεύς τijς Γαλλίας καi υ!ος Λουδοβίκου του ΙΑ' Κάρολος 
ο Η' ( 1483 · 1498 ), ε!ς τον οποίον έν iitει 1494 ε!χεν έκχωρήσει τα δικαιώ· 
ματά του έπl τοϋ -Βρόνου τοϋ Βυζαντίου ό eΑνδοέας Παλαιολόγος, υiΟς τοϋ 
δεσπότου τοϋ Μορέως Θωμά καl άνεψιΟς τοϋ τελευταίου αύτοκράτορος τοϋ 
Βυζαντίου. 'Ο Κάρολος δ Η' ε!ναι πράγματι γνωστον δτι ε!χεν άποφασίσει 
να έκστρατεύσυ έναντίον τών Τούρκων και νd άπελευflερώσυ η)v ~Ελλάδα 
καl το-ι)ς ιΑγίους Τόπους, τοϋτο δΕ είχε δημιουργήσει χρηστάς έλπίδας 
μεταξύ τών 'Ελλήνων τiiς έποχi'jς 1• 

15) ff. 42gv · 430r: Inc. : Εlς ,αυξγ' &πριλλtω ε' lγένετο ή μάχη τού 
' , , D ' ~ ,. ~ , ' 'ζ αμηeα μεουμετ. es. : και παντοτε ο αυτος ναος κτι εται. Χρονολογικαl 
σημειώσεις άναφερόμεναι είς τΟν πόλεμον μεταξύ Βενετίας καl Μωάμεθ 
( 1463 ), κα/}0,ς καi ε!ς τi}ν κτίσιν τfίς Κωνσταντινουπόλεως, τijς Βενετίας 
και τοϋ ναοϋ τοϋ Άγίου Μάρκου. ~Ανέκδοτον. 
Ή γεγραμμένη έν iiτει 1491/2 σημείωσις του f. 427V και ή πι/}ανώς 

όλίγον μεταγενεστέρα προφητεία περl Καρόλου τοϋ Η', δεικνύουν Οτι τΟ 

1 Διd τdς γαλλιστί κυκλοuμένας προφητείας περl. της σχεδιαζομένης ταύτης 
έκστρατείας τοϋ Καρόλου καί διd τCtς ποιητικdς έκκλ'ήσεις τdς όποίας άπηύ#uνεν 
είς αύτόν λατινιστί ό •Έλλην λόγιος Μιχαήλ Μάροuλλος- Ταρχανιώτης πρβλ. Μ. Μ α· 
ν ο U σ α κ α, Έκκλ'ήσεις ( 1453 -1535} τών 'Ελλ-ήνων ,,ογίων της •Αναγενν-ήσεως πρός 
τοUς ήγεμόνες της Εύρώπης γιά τήν άπελεufi.έρωση τfjς • Ελλάδος. Λόγος έκφωνηft.είς 
η)ν 25ην Μαρτίου 1963 είς η) ν μεγάλην αίfi.ουσαν τών •ελετών, • Αριστοτέλειον 
Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1965, σσ. 15 - 17. 
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I · χαρακτη"ρος συμπίλημα τών χαρτιί>ων φύλλων συνεγράφη έντος στορικου • ~ , , , _ ~ 
- λ 'ιας δεκαετία ... τοϋ 15ou αϊώνος. Εν τουτοις τα επι του χαρτου της τε ευ τα ~ ; τ' e δ 
ύδατόσημα φαίνεται να άνήκοuν είς έποχf)ν κ~πως με,ταγενεστεραν. α ~ α· 

~ τοϋ ε'ίδους τούτου ( κύκλος έπ• άγκυρας φερων πεQι γεγραμμενον 

:οσ~μα) α'νη'κοντα ε!ς τη' ν κατηγορ(αν τών ύπ' άριl}. 477 · 593 του Bricquet, 
αστεQα, , , ,, ... 
' 'ζονται τΟν ι6ον αίώνα καl εlναι ίδιαιτερως συχνα κατα το πρωτον 
εμφανι , ! "' ' 'λ 
"' - ίώνος τούτου 1 Κατ& ταϋτα πι{}ανον ε ναι ο τι το σuμπι η μα ημισυ του α ο , , , - , λ 
των χαρτψων φύλλων τοϋ Παρισινοϋ χειρογραφου εχει αντιγραφη εκ πα αιο· 

τέρου κώδικος τοϋ τέλους τοϋ 15°11 αίώνος. 

Έγyυτέρα Εξέτασις δεικνύει Οτι τα περιεχόμενα Εν τψ παλαιψ χειρο· 

• ω" ν ff 7. 420 δεν άποτελοϋν τυχαίως γενομένην σuναγωγi}ν μεμο· γραφφτ • , , ''λξ 
• ε"ργων 'Ο άναλαβών τΟν καταρτισμον τοϋ χειρογραφου επε ε εν νωμενων ο .. , 

ώρισμένα ίστορικ& 8ργα ΕπL τψ σχοπψ δπως συναποτελεσ{}u ,εtδος ε_v:ειρι-

δ ~ου περιλαμβάνοντος τfιν ίστορίαν άπΩ κτίσεως κόσμου μεχρι του ετους 
ι "' , .. ~ 

1074. Ή διάταξις τών καΙ}' ~καστα Ιστορικών εργων εν τφ χειρογραφ~ 

! tοιαυ'τη ώστε τΟ Εν να άποτελil συνέχειαν τοϋ άλλου, έξασφαλιζομε· ε ναι , , , " 
νης οϋτω τf}ς άνευ διακοπf}ς ίστορικfίς άΤηγήσε~ςοe Λιαν ,χαρακ_τηρ,ιστικη ~ν 
προχειμένφ εlναι ή μετάβασις άπΟ το~ τ~λους της Ιστ~ρ~ας του Λεοντος εις 

τiJν άρχην τi'jς 'Ιστορίας τοϋ Ψελλου. Εαν παραμερισ/}τι ο παρεμβαλλόμενος 

τ( τλος τfίς 'Ιστορίας του Ψελλου- λίαν σχοινοτενi}ς καt άδέξιος, y~νικ~ς δε 
ίίκιστα άντάξιος τfjς γραφ(δος ένος Ψελλου- καΙ} ίσταται φανερον ο τι ή 

μετdβασις άπΟ τοϋ ένΟς εργου είς τΟ άλλο γίνεται 8χι μόνον χωρlς νd ~δια

κοπiί ή ίστορικf) άφήγησις, άλλά καl κατα τρόπον δεικνύ?ντα ~ ή{}ελ~μεν~ν 
σύνδεσιν. Πράγματι η 'Ιστορία του Ψελλου &ρχεται λ(αν αποτομως (Ο ~εν 
ofiv βασιλεVς 'Ιωάννης) καl κατ& τρόπον έμφαν~; συνε~ίζον~α .,τtιν τελευ:α:αν 
πρότασιν τfίς elστορίας τοϋ Λέοντος του Διαχονου. Δεον να υπομνησ{}η ,ο:ι 

fι 'Ιστορία τοϋ Λέοντος δΕν περιε_σώ{}η όλόχ:ηρ~ς η,_ τΟ ~~ι-&ανώ_τερον, ου~δε· 
ποτε ώλοκληρώl}η και ε!ναι καταφανiις ή αταξια της υλης του τελευταιου 

βιβλίου της έν συ~κρίσει πρΟς τα προηγούμενα έννέαο Καl έγείρεται ένταϋ8α 
' "Ο " ' "' e ΨεJ~ μία λίαν έλκυστικfι καl Ενδιαφέρουσα πι{}ανοτης: τι αυτος ουτος ο • 

λΟς ύπlϊρξεν ό συ\'απαρτίσας τΟ ίστορικΟν έγχειρίδιον ώς εχει έν τι$ Παρ~

σινίίi χειρογράφφ καi συγχρόνως ο έπιμεληl}εiς του, ',~λευτα.ίου βι~λίο~ της 
ιlστοοίας τοϋ Λέοντος, είς τΟ όποίον συνήρμοσε το ιδιον ιστ?ρικον ε~γο,ν 
ώ· άπλfίν συνέχειαν μέχρι τijς έποχfίς του και χωρ\ς νa διακοψ!J την αφη· 

~ ~· _ο. ' " .. δ ξηγήτου γησιν. 'Η τοιαύτη ίιπό{}εσις καθίσταται ετι πιυανωτερα ε~ τ11,ς υ~ε e ~ e 

άπουσίας προοιμίου έν τil Ίστορί~ τοϋ Ψελλοϋ, προοιμιου εν τφ οποιφ ο 
' • β ζ •• ίστορικΟς {}d έξέ{}ετεν, ώ; πράττουν Ολοι άνεξαιρετως οι υ αντινοι ιστορι· 

ι c. Μ. Β r i c q u e t, Les filigranes, τ. 3, 1907, σσ. 41 • 44. 
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κοί, τdς ίδέας του περi ίστορίας- καi ΗιΙ εtχεν άσφαλώς πολλό να είπn έπl 
τ?ϋ {}έμα.τος τούτου ό Ψελλός. 'Εdν ·θεωρη{}fi Οτι ό συναπαρτίσας τΟ έγχει • 
ριδιον δεν ύπijρξεν ό Ψελ),ος &λλ' Cίλλος τις, τότε ε!ναι πράγματι λ(αν 
δυσεξήγητος ij &πουσ(α προοιμίου, &φοϋ βεβαίως ό Cίλλος ούτος οΜόλως 
φαίνεται πιΗαν.Ον Οτι {}d: παρέ},ειπεν ύπάρχον πQοοίμιόν _και μάλιστα _περι· 
φήμου λογίου ώς ό Ψελλός'· Παρατηρητέον ο τι μεταξv Ψευδοσυμεόiνος καi 
Λέοντος ij μετάβασις δεν ε!ναι όμαλή. 'Η διήγησις τοϋ πρώτου φ/Jάνει 
μέχρι τοϋ Ετοuς 961 καΙ. τοϋ δευτέρου άρχεται άπΟ τοϋ Ετους 959., διατηρεί
ται δ8 τό μεταξ.U αύτών παρεμβαλλόμενον προοίμιον τοϋ Λέοντος. Πιϊσαι αί , δ 'ξ • 
εν ει εις αυται καΗιστοϋν, νομίζομεν, άρκούντως πιΗανΟν Οτι ό άπαρτισμΟc-
τοϋ ίστορικσϋ Εγχειριδίου, ώς Εχει τοϋτο έν τψ Παρισιν4> κώδικι, Εχει τη; 
άρχfιν είς αύτΟν .τοϋτον τΟν Ψελλόν. ~Η τοιαύτη πι'ltανότης ένέχει μεγίστην 
σημασίαν, κα{}ίσταtαι δΒ έπl πλέον ΕνδιαφέρΟυσα, έdν ληφ{}fi ύπ' Οψιν ή 
παλαιότης τοϋ χειρογράφου. 

~Η παρουσία τών συνεσταχωμένων τεuχων τοϋ 15σu καt τοϋ 16ou αtώ
vος προεκάλεσε σύγχυσιν ώς προς τον &κριβϊj προσδιορισμον τijς ijλικ!ας τοϋ 
χειρογράφου καi συνέτεινεν ε!ς τi}ν χαμηλi}ν χρονολόγησίν του κατα•ιβαζο-

~ e ~ Ι μ 

μενην υπο τινων καl μέχρι τοϋ 15ou αtώνο; 2 • ~Αλλά πράγματι τΟ χειρόγρα· 
φον εΙναι κατα πολύ άρχαιότερον. ~σ Hase {}εωρεί τοϋτο τοϋ llou η 12σu 
α!ώνος Ό ό δ8 Preger τoii 11 ου', τάσσο:υν δηλαδi} τον χρόνον &ντι γραφϊjς του 
ε!ς έποχi}ν σύγχρονον i'j δλίγον μεταγενεστέραν τijς έποχϊjς τοϋ Ψελλοϋ •. 'Εν 
&πουσί~ κολοφώνος βεβαιοτέρα καi &κριβεστέρα χρονολόγησις δ8ν εtναι δυ
νατή. Πάντως 1\ γραφι], ή όποία διατηρεί πολλa στοιχεία τϊjς μεγαλογραμμά
του, δΒv εtναι δυνατΟν να άνήκtl είς Βποχηv μεταyενεστέραν τοϋ 130U αίώνος 6, 
και πι{}ανώτατα εύρίσκονται -εν δικαίφ οί Praechter 7 και Renauld s, οί 
όποίοι τάσσουν τiιν yραφiιν τοϋ χειρογράφου είς τΟν 12ον αίώνα. Λαμβανο· 

1
. Την άπουσία,, προοιμίου έπ.ισημαίνει καί. συζητεί ό J. S y k u t r i s, Zum 

Geschιchtswerk des Psellos, Byz. Zeitschr., τ. 20 ( 1929/30 ), σσ. 61 -62. •οσα 
πά;τως λέγει ό ~uκουτρijς δια νά έξηγήσυ η}ν άπουσίαν τοϋ προοιμίου ούδόλως 
φαινονtα-ι πειστικα. 

: Π~ βλ. Κ. Ρ r a e c h t e r, Die rόmische Kaisergeschichte, έ'ν-&• ά., σ. 487. 
Λ ε ω ν Δ ι ά κ., σ. ΧΙ. 

4 Th, Preger, Εν{}' άν., σ. ΧΧ. 
5 Ό ΨελλΟς άπέ&ανε μετα τΟν ·οκτώβριον τοϋ 1081. Πρβλ. D. Ι. p ο 1 e m i s, 

~otes _on ~teventh · Century Chronology, Byz. Zeitschr., τ-. 58 ( 1965 ), σσ. 73. 75, 
οπου πασα η προγενεστέρα περί της χρονολογίας toU '6-ανάτοu τοίί ΨελλοU βιβλιογραφία. 

6 
Οϋτ-ως ό Η. G e 1 z e r, Sextus }ulius Africanus, ένf}" άν., τ. ΙΙ, σ. 357, 

σημ. 1. 
7 Κ. Praechter, Εν&' άν., σ. 487. 
8 Michel Psellos Chronographie, ed. 

σ. LXI. Ε. R e n a u I d, τ Ι Ρ · 1926 . , arιs , 
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, e • "ψ Οτι τΟ δεύτερον μέρος τής clστορίας είναι Sρyον τής ώριμό· 
μενου υπ ο ιν ~ ~ ' ~δ ' ' 

-ψ λλ -ι ή δψηλi) αfiτη χρονολογησις ενεχει ι ιαιτεραν σημασιαν τητοςτου ε ου, ' 'δ' ... 
, ' eστορίαν τών κειμένων τοϋ Παρισινοϋ χειρογραφου, και η των σuγ· 

δια την ι ~ ~ ~ δ ' ' Π 
.. --Λέοντος και τοϋ Ψελλοίί. Είναι απολυτως εν εχομενον το α· 

yQαφων του ~ ~ δ • .. ~ 
• ει όγραφον νι\ πηγάζ!Ι εfι/Jέως έκ τijς πρωτης εκ οσεως του εγχει-

ρισινον Χ ρ , "δ , Ψ λλ' 
δ ' τ;;ς .όπο(ας ε!χεν έπιμελη/Jij ο ι ιος ο ε ος. ρ' ιου, ., 

Ποϋ εύρίσκετο τΟ χειρόγραφον κατ& τούς έπο μένους eαίώνας δΕν δ~νά· 
.Q ' γνωρ(ζωμεν συνάγεται ομως ΕΚ τijς φ/Jορiiς τi}ν οποίαν ε!χον υπο-

μεuα να • , Μ~ -δ ~ -
... ,$,_ " .3. και τΟ τέλο,.. του Οτι Υjτο πολυχρηστον. εχρι του ε ηyνοειτο 

στη •ι αρχιι ':t ,. • - " .. - " fjς του μέχρι 
"λ ή Ιστορία τοϋ χειρογράφου απο της εποχης της αντιγραφ . 
ο _ως 'σων περίπου τοϋ 170U α!όiνος, οτε ό Γάλλος βιβλιόφιλος Raphael 
των με ,. • , , , ~ " Γ λλ~ 
τ · het du Fresne το ηγόρασεν εν Ι ταλι~ και το μετεφερεν εις α ι αν, 

rιc - τ . h t • ' λ 
δ • • καταλ"ξ!Ι εtτα έξ άγορiiς μετa τlιν 1Ιάνατσν του rιc e εις την συ -
ια να 'I , ο e e ι ... " λ .,. ~ ς 

λ ~ν ει ογράφων τijς Bibliotheque du Rοι, η οποια νυν αποτε ει μερο 
ογ,, χ ρ "bl' h' Ν . I - Π σ'ων τ" συλλογijς χειρογράφων τijς Βι ιοt eque atιona e τ~ν αρι ι ; 
·~~ετάσαντες έμπεριστατωμένως το ολον /Jέμα τijς !στο~ίας του πο~υ:ιμοτ~
του χειρογράφου ε"ίμει'}α νϋν είς {}έσιν να παρακολουθησωμεν μετ αρκετης 

βεβαιότητος τ&ς τύχας του άπΟ τοϋ 15ou αίώνος καl Επέκεινα.~ , ... 
το χειρόγραφον πι{}ανώς εύρίσκετο ___ ~y' Κωνστανtι\'ΟUΠολει με;ρι το;ν 

μέσων τοϋ 15ου α~ώνος. Κατ~ έκείνην πεοίπου τfιν έποχiιν μετεφερ{}η εκ 

Κωνάταντινουπόλεως είς Κρήτην, συμπαραληψθέν, ώς φαίνεται, ύπό τινος 

τώ\ι πολυαρί{}μων προσφύγων τών καταφuγόντων είς τfιν νijσον μετ& τfιν 

~Άλωσιν 2
• ~Η μεταφορά του εtς Κρήτην ούδεμίαν Επιδέχεται άμφιβολίαν. 

~Ως είπομεν καl άνωτέρω, τΟ χειρόγραφον, τΟ Οποίον έκuκλείτο Ciδετον έπl 

μακρόν, έσώ3η έκ βεβαίου κινδύνου καταστροφijς συμπληρωιJ/;ν κατa τiJ; 

άρχi}ν καi το τέλος καi βιβλιοδετη/J8v ύπο πεπειραμένου βιβλιογράφου, ο 

Οποίος έπίσης προσέ{}εσεν έν αρχυ και πινακα των εν αυτφ περιε · " - • ' "' " " - χομένων 8 

Ό βιβλιογράφος ούτος, ώς &νωτέρω έλέχ/Jη, πι/Jανώτατα &νϊjκεν ε!~ τlιν 
κύκλον των δώδεκα ένωτικώv ίερέων τοϋ Χάνδακας τijς Κρήτης, μεταξυ τΟΟν 
Οποίων συγκατηοι6μοϋντο και πολλοι πεπαιδευμένοι άνδρες. ''Ισως μάλιστα 
να fjτo αύτΟς ούτος ό Ίωάννης Πλοuσιαδηνός, φερώνυμον στιχούργημα τοϋ 
όπο(ου &παντι'g έν τοίς προσ/Jέτοις φύλλοις τijς άρχijς '· "Ο τι το χειρόγρα-

ι Πρβλ. J. Μ. Η u s s e y, Michaet Pseltus the Byzantine Historian, Spe· 
culum, τ. Χ ( 1935 ), σσ. 82-83. 

2 Πρβλ. Μ. Μ α ν ο U σ α κ α, 'Η έν Κρήτη συνωμοσία 'tOU Σήφη Βλαστοϋ ( 1453 • 
1454 ) καΙ. ή νέα σuνωμοτικi} κίνησις τοϋ 1460 · 1462, • Α&i\ναt 1960, σσ. 38, σημ. 1, 
72 -74. 

8 Πρβλ. άναιτέρω 1 σ. 45. 
4 Πρβλ. άνωtέρω, σσ. 47 · 48. 
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φον εύρ(σκετο έν- Κρήτη καταδεικνύετω έπίσης έκ τοϋ γεγονότος Οτι fι συμ
π:ήρω~ι~ τfjς ... άρχijς το~, περιεχούσης τ1)ν χρονογραφίαν τοϋ Συμεώνος 1 έστη· ριχ/Jη ;πι το~ χeιρ~γραφ~u HoJkham 295, το όποίον γνωρίζομεν ο τι εfιρί-. 
σκετο εν Κρητη. Το χειρογραφον τοϋτο, γεγραμμένον, άγνωστον ποϋ, έν_ έτει 
1,11~ -δπΟ Νικηφόρου τινός, άπετέλει κατd τΟν 16ον αiώνα κτήμα τοϋ Κρη· 
τος :ερ~ως_ Μάρκ?u Μορεζήνοu 1j :-rοQζήνοu 1• Μετa τ!)ν κατάληψιν της Κρή
της υπο των Τουρκων >i βιβλιο/Jηκη τοϋ Μάρκου Μορεζήνοu καi τοϋ &δελ
φοϋ ,του Ίω~ννου, μετεφέρ/Jη είς Βενsτίαν, &κολού/Jως δ8 περι;jλ/Jεν εϊς τ!)ν 
κuριοτητα του λογιοu Βενετοϋ ε-δπατρίδου 'Ιουλίου Giustianiani procura
tore τοϋ 'Αγίου Μάρκου, εν τii βιβλιο/Jήκn τοϋ όποίου το ε!δε~ ό Β. de 
Montfaucon εν Ι!τει 1698 '. 

Έπi τοϋ περι/Jωρίου τών σελίδων τοϋ χειρογράφου άναγινώσκονται 
λλ ' , , 

πο, αι ~ημειωσεις, γεγραμμεναι κατ& καιροUς ύπΟ διαφόρων χειρών. "Εκ 
του~ ων ενδιαφέρον παρουσιάζουν αί σημειώσεις άναγνώστου τι νος, χαρα· 
χ{}εισαι κατd πάσαν πιθανότητα κα{}' 1]ν έποχi]ν τΟ χειρόγραφον εύρίσκετο ,. , " κ ' 
εισετι εν ωνσταντινουπολει. Αί σημειώσεις αύται, δυστυχώς λίαν δuσξύμ· 
βλητοι, 1'χοuν Φς έξης : 

f. 76r ( σ<bζεται .τμijμα μόνον, τοϋ 11πολοίπου κοπέντος κατα τi]ν στά· 
~ω~ιν); « ..... ετη οζ' μ-ήν(ας) δ' f τώ οl(κε{φ?) τοϋ κραταιού καΙ δ.γtου 
ημων αυθ(έντου) καΙ βασιλέως καΙ λο ..... καΙ &δε(λφώ?)». 

f. 216r: «παντός τοϋ λαού καΙ λογχου(?) f τολμώντ(ες) οί δούλοι τού 
κραταιού καl&γ(tου} ήμών α~Θ(έντου) καlβασιλ(εως) ..... f ό περfίς;(?}ο 

"' "' μέγας ο~ν6μος πρ(?) νικ6λαος ό χαρκέας πρ(?) δ γαυρός α~τού ~(?} 
0 

νομικός πρ( ?)». 

:Η αίιτ!) επίσης χεiρ σημειοί εν f. 84v: (τ)ην πάσαν μου έλπιδα ειιΥέ 
ανατι~υμη μ(ητ}ηρ τού Θ(εο)ύ φύλαξαν με Vπο την σκεπην σου», κα/Jmς 
καί τινα λίαν δυσξύμβλητα εν f. 263r. 

, 'Ενδιαφέρον έπίσης παρουσιάζουν, Φς προσεπιβεβαιοϋντα την παραμο· 
νην τοϋ χειρογράφου έν Κρήτη, οσα οί Κρητες άναγνώσταί του εσημείωσαν 

1 Πρβλ, C. d e Β ο ο r, Εν().' άν., σσ. 77 .. 78. 

• 

2 

_Β. ? e_ Μ ο n t f ~ u c ο η, Diarium Italicum, Paris 1702, σ. 434 =Τ 
0 
ϋ 

α υ t ο υ, Bιblιotheca bιbliothecarum manuscriptorum nova, τ. Ι Paris 1739 
σ:- 4.83. Ά~ολούfl>ως τα χειρόγραφα τοίί Giustiniani ήγοράσ{}ησαν I εν έτει 172i 
τu μεσολαβησει τοϋ Βρεταννοϋ προξένου εν Βενετί~ Joseph Smith iιπό τοίί Tho
mas Co~e καl μετεφέρ-6-ησαν ε[ς •Αγyλίαν, διά να καταλήξουν έν συνεχεί~ εlς τήν 
βι~λιο~η~ην ;ο? κόμητος tοίί Leicester έν Holkbam Hall (πρβλ. S e y m 

0 
u r d e 

R,ιccι, εν6- αν., σ. Χ), Οπου καί παρέμειναν έπt δUο καί πλέον αίώνας. τα χει· 
~οΎρ~φα tαϋtα περιf]λ'lrον πρό Ολίγων έτών είς τήν Βοδληιαη)ν Βιβ},ιοtJ-.ήκην της 
Ο;φορδης. 
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παραπλεύρως τών έν τοίς- κειμένοις εLς τi]ν ΚQήτην άναφερομένων χωρίων. 

Έξ αύτών χαρακτηριστικώτατος εtναι ό σημειώσας τΟ <<αυτος εστην ο μετα

φραστησ » παQa το τί τλον, της χρ,ονογραφίας το,ϋ Συ~εώ~ο~; Ο~~ος εκ;ος 
τών περt Κρήτης χωρίων επισημαινει ποικιλοτροπως εν ττι ΨQ. παν χωριον 

' , _Q. , ' , ο· , f 25r u ου σχέσιν ~χον προς σεισμους, uαυματα και χρησμους. υτως, εν . , οπ 
τΟ χωρίον τοϋ Ψευδοσυμεωνος: «εχει ε sc. η εσογειος νησους επ -- " δ' ( • Μ ' ) ' ' ιση' 

μους τρείς, Σαρδώ, Κρήτην, Κύπ~οv» ': σημ_ειο~ rrκ~ήτη~». ·~ν f. ~6v (μετ~ 
την αi!τού ( sc. τοϋ Διος) τελευτην και ταφην, ην εν τrι Κρητrι νησφ κατα 

την αi!τού προσταγ-ήν ..... ) σημειοί rrεν κρητη». Έν f. 27r (εΊτα τελευτ-ήσα~ 
( sc. ό Ζεiις) κατατ{Θεται lν Κρήτrι) σημειοί «κατατηΘετε εν κρητη» και 
σταυρόν. Έν f. 28v (οί5τος ό ταύρος καΙ Γορτύναν (sic) π6λιν έπ'δν6ματι 
τfίς αi!τού μητρός ψκοδ6μησεν έν Κρ-ήτrι) σημsιοί «γορτηναν πολην επονο
μαιΥεν εν κρητη». Έν f. 31v (!!τος ήν κ6σμου τρισχιλιοuτrw vιγ', Φ Κρ-ήτrι 

ίf.ρξαι Κρ6νον καΙ •Ρέαν ..... ) σημειοί «tν τοϋτο τό ετη τησ κρητησ βαση

λευσ». 'Εν f. 36r (ή δ8 Κρ-ήτη άπό Κρητ6ς τινος ίf.ρξαντος lκείσε ών6μα

σται) σημειοί «εlδε κρητηu απο κρητος τηνοσ αρξαντοιΥ εκησε ονομαστε». 

~Εν f. 40r, Οπου γίνεται λόγος περt Μίνωος και Μινωταύροu, σημειοί χείρα 
δεικνύοuσαν. Έν f. 225v (τ6) δ8 Άπριλ{φ μην/ τfίς αi!τfίς lνδικτιώνος, ήμέρ\1 
ζ', άJρ\' νυκτερινfί γ', γέγονε uεισμος lν τfί ν-ήσφ Κρήτιι φοβερώτατος} σημειοί 
«σησμοσ μεγαu γεγονεν εν κρητη». "Αλλαι χείρες επίσης, εν f. 246v, οπου 
γίνεται λόγος περt τiϊς έκστρατείας τοίi Θεοκτίστου εLς ΚρήτfΙν, σημειοϋν 
«περl τfίς Κρ-ήτης», καt εν τii Ίστορί~ τοϋ Λέοντος, f. 271v, οπου ό λόγος 
περι της έκστρατείας τοϋ Νικηφόρου Φωκα, και f. 278r, Οπου περl της κατα· 
λήψεως τοϋ Χάνδακος, χείρας δεικνυούσας Εν3εν και Ενσεν. 

•ΕπL τοϋ χειρογράφου δΕν -δπάρχει κτητορικi) η άλλη τις σημείωσις ή 
όποία να δεικνύυ ποίας χείρας 1}λλαξε τοϋτο άπΟ της έποχi]ς τf]ς σuμπληρώ· 
σεως και σταχώσεώς του. Πάντως κατα τΟ δεύτερον τέταρτον τοϋ J6ου αϊω .. 
νος φαίνεται οτι το χειρόγραφον περιηλ/Jεν εϊς τi]ν κατοχi]ν τοϋ Κρητος 
εύγενοϋς και γνωστοϋ ίστορικοϋ "Αντωνίου Καλλέργου. Εtς τΟ συμπέρασμα 
τοϋτο i]χ/Jημεν κατόπιν σειράς ολης άναζητήσεων. Ε!ς τaς άναζητήσεις ταύ· 
τας ώρμή8ημεν έκ τυχαίου περιστατικοϋ καl συγκεκριμένως &φ' Οτου, φυλ· 
λομετροϋντες το χειρόγραφον AdditionaJ 8636 τοϋ Βρεταννικοϋ Μουσείου, 
έν τι$ όποίφ περιέχεται τΟ ίστορικΟν Εργον « Commentari delle cose di 
Candia fatte dentro et fuori » τοϋ 'Αντωνίου Καλλέργου ', εΥδομεν μετ' 

1 τα χωρία t"οϋ Ψευδοσuμεώνος δημοσιεUονται άποκατεστημένα όρ-3οyραφικ&ς. 
2 Τοϋ χειρογράφου τοUtου συνtομωtάτην περιγραφήν δρα έν List of Additions 

made to tbe Collections in tbe British Museum in the year 1831, London 1833, 
σ. 47 καί παρα Α. p a 1m a d 1 C e s n ο Ι a, Catalogo di manoscritti italiani 
esistenti nel Museo Brittanico di Londra, Torino 1890, σ. 23, άρ. 334:. 'Ακριβiις 
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έκπλήξεως δτι ό συγγραφεύς, έν τψ τμήματι δπου πραγματεύεται περl της 

ίστορfας τijς Κρήτης κατd τijν βυζαντινijν περfοδον, χρησιμοποιεί εvρέως 

τ1)ν ιΙστορίαν τοϋ Λέοντο;ι τΟν όποίον μάλιστα μνημονεύει καί Ονομαστί 1• 

Θεωροϋμεν επιβεβλημένον, προτοϋ χωρήσωμεν περαιτέρω stς τijν εξιχνfασιν 

τών τυχών τοϋ Παρισινοϋ χειρογράφου, νd ε'Cπωμεν όλίyα tινι:Χ περί της 

ζωi]ς και τοϋ Εργου τοϋ διακεκριμένου τούτου λογίου, περl τοϋ όποίου ούδεν 

Ιiξιον λόγου μsλέτημα ~χsι μέχρι σ!]μερον γραφii 2 • 

Ό 'Αντώνιος ύπijρξε γόνος τijς επιφανεστάτης Κρητικijς ο!κογενεfας 

τών ΚαλλερyΟΟν, οί όποίοι έ{}εώρουν εαυτο1.ις ώς έλκοντας τήν καταγωγήν 

έξ αύτοϋ τούτου τοϋ αύτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά 9• Μέλη της οίκογε~ 

vείας έπρωτοστάτησαν κατι:Χ τΟς Κρητικdς έπαναστάσεις τοϋ 13ou αlώνος 
έναντίον τών Βενετών. Μετd ηΊν συν8ηκολόγησιν τοϋ έπιφανεστέοου έξ 

αvτών Άλεξfου ( 1299) <, οί Καλλέρyαι. έγένοvτο nobili Veneti, τοvς άπε· 

νεμ!]/Ιη δηλαδη ή βενετικη εvγένsια καi τοvς άνεγνωρ(σ/Ιη πλ!]ρης !σοτιμ(α 

μετd Βενετών φεουδαρχών τijς ν!]σου. Έκτοτε οί Καλλέρyαι συνειργάσllη· 

σαν στενώς μετα τών Βενετικών άρχι:Ον, rjλ8ον είς Επιγαμίας μετ· άλλων 

εύγενών βενετοχρητικών οίκογενειών καl πολλοί έξ α-δτών διεκρί{}ησαν άνα

λαβόντες ύψηλ& &ξιώματα έν Κρήτη καl Εν Βεvετίq. Παρ' Ολην τi]ν τοιαύ· 

την πρόσδεσιν είς τό βε\'ΕtικΟν άρμα, οί Καλλέργαι ούδέποτε άπέβαλον 
τΟ πάτριον δόγμα καl παρέμειναν πιστοί είς τfιν ΌρttοδοξLαν. Ώς Εκ τού

του και λόyφ τfίς διακεκριμένης {}έσεώς των έν Κρήτη, fιπηρξαν πάντοτε οί 

φυσικοί fιvέται και προστάται τijς όρ8οδόξοu πλειοψηφίας τijς νήσου~ Ό 

περιγραφή του είίρηται παρά. C. F ο 1 i g n ο, Codici di materia veneta nelle 
biblioteche Inglesi, Nuovo Archivio Veneto 1 νέα σειρά, έτος VI, τ. ΧΙ, Ι ( 1906 ), 
σ. 173. 

Ι Brit. Mus. Addit. 8636, f. 270v: <<Alcuni~ tra gli quali e Leone Diacono, 
non fanno mentione alcuna della preditta fame;;, 

2 Πλην ~ων όλίγων τά όποια γράφει ό ·Α. Μ ο υ σ 't οξύ δ η ς, • Ελληνομνήμων 
η Σύμμικτα 'Ελληνικά, Ίούνιος 184:3, &ρ. 6, σσ. 322-327, έπt τών όποίων σtηρί· 
'ζεται καί τΟ σύντομον σημείωμα τοU Κ. Σ ά {}α, Νεοελληνική Φιλολογία, • Α{}fιναι 
1868, σσ. 175 -176. "Ανακριβfί Εν πολλοίς εlναι όσα άναφέρει ό F. Τ h i r i e t, La 
Romanie Veuitienne au moyen age, Paris 1959, σσ. 18-19. 

8 Ε. G e rl a nd, Histoire de la noblesse cretoise au moyen age, Revue 
de lΌrient Latin, τ. Χ ( 1903- 1904 }ι Paris 1905, σ. 220 κ.έξ. Περί Καλλεργών 
τijς Κρήτης, εί.ς μεταγενεστέρας ίδίq. έποχάς, πρβλ. Ά. Γ ο U δ α, Βίοι Τσουδερών 

η Καλλεργών, "Α-8-fιναι 1930 καί Σ. Ξ' α ν & ο u δ i δ ο u, "'Ερεuναι περί Καλλεργών, 

Μνημόσυνα Σ. Ξαν#οuδίδοu καί. Ί. Χατζηδάκη, 1938- 1940, Ήράκλειον Κρήτης 1940, 
σσ. 89 • 95. 

4 Πρβλ. Σ. Ξ' α ν{} ο υ δ ί δ ο υ, Συνtl-ήκη μεtαξiι tfις Ένε"tικfις Δημοκρατίας 

κα'ι • Αλεξίου Καλλιέργου, • Α-θ-ηνά, t. ΙΔ' ( 1902 ), σσ. 283 • 331 καί Κ. Δ. Μ ε ρ· 

τ~ ίο u, Ή συνft.ήκη Ένετών • • Αλεξίου Καλλέργη καί οί συνοδεύονηις αο(ιη)ν κατά

λογοι, Κρητικό. Χρονικά, τ. Γ' ( 1949 ), σσ. 262- 275. , 
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'Αντώνιος, κατ' εύ8είαν άπόγονος τοϋ • Αλεξίου Εκ τοϋ υιου του Γεωργίου, 
~ - t

6 
πρωτότοκος υίός τοϋ Β ίκτωρος Καλλέργου καί τfίς εiιγενοϋς Βενετο-

υπηρ, 1 , '-• δ' -• ' ' ' 1520 • Χ' 'σ σης Pelegrina Corner , εγεννηυη ε πιυανωτατα περι το εν αν· 
χρη ' D "d • d Ι L • • -δακι ( Candia ). Ό δομινικανός μοναχος esι erιo a egname, ο οποιος 
διέμεινεν έν Κρήτη κατd το διάστημα τών έτώv 1536 · 1546, μαρτυρsί δτι 

Α ' ' ' ' "δ ' ' Μ -• ·ο 2 1 ε μα8ητ&ς τόν • ντωνιον και τον νεωτερον α ΕΑψον του ατυαι ν . 
εχ , - ' .ο.•"' δ , ~- .5. δ' -
τ -το εtναι ίδιαιτερως σημαντικον, καυ οτι εικνυει οτι •ι παι εια του 
ου , , 

• Αντωνίου δρ{}οδόξου τό δόγμα, ύπiϊρξε λατινοϊταλική. Πράγματι, οτι εστε· 
είτο συστ~ματικfις έλληνικiiς παιδεύσεως φαίνεται έκ σω{}είσης έπιστολfίς 

~ou, ή όποfα, γεγραμμένη άδεξ(ως ε!ς δημώδη διάλεκτον, δΕν εtναι άπηλλα· 
ένη δρ/Ιογραφικών σφαλμάτων 5• "Η έπιστολij αϋτη σταλsίσα έν i!τsι 1541 

γ μ ' " ' "' ~ ·Α ' '_ο. ' ω ' έκ Κρήτης εtς Βενετιαν αναφερει οτι ο ντωνιος προυτιuετο συντομ ς να 

εταβfί είς Βενετίαν. ΔΕν μνημονεύονται έκεί οί λόγοι, άλλd φαίνεται πι-δα· 
μ ' ' 'δ • ' ' ξ 'δ , - δ ' ' νώτατον Οτι ό νεαρος ευπατρι ης επεχειρησε το τα ει ιον εκεινο ια να συνε· 

χίσtl τας σπουδ&ς καί. τ&ς ίστορικ&~ με~έτας του, ~αl έπί~ης~ δι_α να ~π?δ:· 
ftii τΟν λίαν τιμητικΟν τίτλον τοϋ ιπποτου ( cavalιer), τον οποιον του απε· 

Χ 'Δ ( ··~-"' νειμε δι" έξαιρετικd:ς ύπηρεσίας ή Βενετικη ημοκρατ α και τον ο ποιον εκτοτε 
' , ' , ' "' 'ζ φέρει. tH άπονομή τού σπουδαιου τουτου τιτ~~.ου φαινεται οτι σχετι εται 

ποΟς Οσα άναφέρει ό διάσημος λόγιος καl έκδότης Παϋλος Μανούτιος, υίΟς 
τοϋ περιφήμου •Αλδου, έν τc'ρ προλόγφ τi;ς ύπ• αύτοϋ γενομένης έκδόσεως τοϋ 
Βιργιλίου, την όποίαν άφιέρωσεν είς τΟν • Αντώνιον: « eumque (δηλ. τΟν ~ρ?· 
γονόν του Ματllαίον, έπ(σης διακρι/Ιέντα εtς τοvς πολέμους) tu pr~xι?'ιs 
annis, cum adhuc esses adolescentulus, cum Mattheo fratre tuo ιmιta· 
tus, eandem insulam, magno Cretensίum exercitu vestris· impensi atque 

ι ΤΟ: γενεαλογικό. τοϋ 'Αντωνίου Καλλέργη ήντλήσαμεν έκ τοϋ χειρογράφου 
Museo Correr, Prov. Div., 678/ΙΙΙ, τΟ όποίον περιiχει τ1ιν διαitiικην το'ίί Άντω
νlοu καί. έπίσηr; §ν εντυπον καi. δύο χειρόγραφα γενεαλογικό. δένδρα των Καλλερ· 
γών. ΤΟ Ε:ντυπον φύλλον άσφαλώς προέρχεται έκ τοϋ φυλλαδίου ίιπό τόν tίτλον Al
beri della famiglia di Alessio Calergi e testamento di Antonio Calergi 1546, 
τΟ όποiον μνημονεύει ό Ε. Α. C i g ο g n a, Saggio di bibliografia veneziana, 
Venezia 1847, σ. 391, άρ. 2781. Τfις διαft-ήκης τοU Άντωνίου Καλλέργη παρασκευά· 
ζομεν έ'κδοσιν, Οπου καί ft-ό. γίντι λόγος έκτενέστερον περl τοϋ Ολου -6-έματος. "Επί· 
σης έλάβομεν ίιπ" Οψιν τό άνέχδοτον Εργον τοU G ί a n n a n t ο n i ο Μ u a z z ο, 
Cronico delle famiglie nobili Venete che habitarono in Regno di Candia, έκ 
τοU χειρογράφου Marc. Ital. VII. 196, ff. 34r · 41r, Οπου tά περί Καλλεργ&ν. 

2 G. G e r ο Ι a, Le iscrizioui Cretesi di Desiderio dal Legname, publi· 
cate per le nozze Vivaldelli- Viglierchio, Verona 1907, σσ. 7 · 8: < Ant(onius) 
et Mathaeus, iuvenes praestantissimi et nobi1issimi fuere olim mei disciρuli 
Candidae "· 

3 Κ. Μ ε ρ 1 ζ ίο u, • ΑρχεLακά, Προσφορό. εtς Στίλπωνα Κυριακίδην, Θεσσα-

Λον(κη 1953, σσ. 477 • 478. 
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auctoritate comparato, tutam ab omni Turcarum impetu praestitistis, 
cuius facti memoriam historiae nostrorum temporum perpetuo tuebun
tur; optimumque ac singulare patriae defendendae exemplum non 
modo tua fratrisque tui, verum etiam universae familiae vestrae cum 
g!oria vigebit • '· Το έν λόγφ έπεισόδιον ϊσως 8λαβε χώραν κατa τi]ν τελευ· 
ταίαν Επιδρομην του περιβοήτου Τούρκου ναυάρχου Χα'ίρεντlν Μπαρμπα· 
ρόσσα έναντ(ον τijς Κρήτης ( 1538) 2• 

•ο νεαρός εύπατρίδης, κατd τΟ πρότυπον τοϋ Πετράρχόυ καl τοϋ Ben· 
venuto Cellini, συνεδύαζε γενναιότητα καl σοφίαν καl ταχέως ή παρουσ(α 
του έγένετο αίσ{}ητfι είς τοiις φιλολογικοiις κύκλους τfjς Βενετίας. ΟUτως, ό 
Νικόλαος Σοφιανός, έν τψ προλόγφ βιβλ(ου του έκδοiJέντος έν Βενετ(ζ! το 
1544 , ' • ξ' " ' ' - e ' ζ , ' _Q, , αναφερει οτι μετα υ εκεινων μετα των οποιων συyε ητει το υεμα τrjς 
πνευματικijς άνορ{}ώσεως τοϋ ύποδούλου ΈλληνισμοU fjτo καl ό ~Αντώνιος 

Καλλέργης, τΟν Οποίον άποκαλεί «ένδοξάτατον κal δοχείον τών άρετών ..... 
όπου εlς μ6νον άποκρατεί τΟ άξίωμα τών ήμιθέων Εκείνων ήρώων καl ή λαμ
πρ6της τής έλληνικής ε~γενεlας» 3• 'Επ(σης δ Lilius Gyraldus, έν βιβλ(φ 
τοu έκδο{}έντι έν 8tεL 1551, άναφέρει περl τοϋ • Αντωνίου τα έξης δια στ6· 
ματος Φραyκ(σκου Πόρτου : « Est et apud nostros Cretenses nobilissima 
Calloergorum familia, ex qua et alii floruere νiri praecellentes, et nunc 
maxime illustris Antonius, qui cum omni nobilitatis virtute floret, ideo
que imprimis gratus S(enatui) R(ei) P(ublicaeque) Venetae » •. •y μ νους 

ι Ρ. Virgilius Maro, corrigente Ρ a u Ι ο Μ a n u t i ο Aldi filio, Venetiis 
M.D.LV, f. 2v.r. ·ο πρόλογος φέρει έν τέλει τiιν χρονολογίαν « M.D.LV. mense 
Maio ». ·ο πρόλογος ti'jς πρώτης_ έκδόσεως ( 1553 ), τiιν όποία ν δf:ν ήδυνήf}οημεν ν& 
συμβοuλευf}οώμεν, φέρει την χρονολογίαν « M.D.LII. mense Augusto » (πρβλ. Α. Α. 
R e n ο u a r d, Annales de l'Imprimerie des Alde, Paris 1834, σ. 157, άρ. 13 ). 

2 Πρβλ. βιβλιογραφίαν παρά G. Μ ο r g a n, Cretan Poetry: Sources and 
Inspiration, Κρητικά Χρονικά, τ. ΙΔ' ( 1960 }, σ. 17, σημ, 25. 

8 Πρβλ. Ε. L e g r a n d, Bibliographie Hellenique ou description raiso
nee des ouvrages publies en grec par des Grecs aux xve et xv1e siecles, 
τ. Ι, Paris 1885, σσ. 247-249 καt 251. 

4 Lilii Gregorii Gyra1di Ferrariensis, Dialogi duo de poetis 
nostrorum temporum ad ill. diam Renatam Ferrariae et Carnuti principem 
etc. Eiusdem epistola versu conscripta, in qua agitur de incommodis, quae 
in direptione urbana passus est, ubi itemque catalogus suorum amicorum 
poetarnm, et defletur interitus Herc. Card. Rha:ng. ad Antonium Thebaldeum 
poetam Ferrarίensem. Eiusdem progymnasma adversus literas et literatos, et 
eiusdem quaedam carmina, et item quaedam coeli Calcagnini, Florentiae 

___ _ __ MDLI, σσ. 64-65 (=εκ δ. Κ. \V ο t k e έν τfi σειρQ. Lateinische Litteraturdenk· 
-Wa1ftr des XV. und XVI. Jahrhunderts, herausg. von Max Herrmann, no. 10, 

Ber1in 1894, 56,s~s ). ΈπL τοϋ ώς άνω χωρ\οu tοϋ Gyraldus στηρίζεται ό L. Crasso, 
προσftοέτων έξ ίδ\ων τιi έξης φαντασιώδη περi. τοϋ 'Αντωνίοu: c Huomo di varia 

Λέων ό Διάκονος 63 

ώσαύτως πλέκει είς τόν •Αντώνιον ό Παϋλος Μανούτιος έν τφ προμνημο
νευ{)έντι προλόγφ : « Accedit ad istam animi tui excellentem fortitudi
nem eximia multarum rerum humanarum dίvinarumque scientia, prae
terea singularis religio, et ad bene merendum mirifica propensio. Per
fertur enim ad nos, et in multas regiones disseminatur, quae nunc sit 
νitae tuae ratio, qua pietate deum colas, qua liberalitate omnes, qui 
modo aliqua virtute, aut nobili arte commendentur, sustentes, quam 
in pauperes beneficus, in omnes humanus et habearis et sis •'. Κατa 
τi]ν διάρκειαν τfjς πολuετοϋς παραμονfjς του έν Βενετί(t πρέπει άσφαλώς να 

συνέyραψεν ό 'Αντώνιος τό άνωτέρω μνημονευσεν όγκώδες ίστορικΟν εργον 
του περί Κρήτης. ΤΟ σπουδαιότατον τοϋτο 8ργον, έν τφ όποίφ μετ' έκπλήσ .. 
σούσης δια τi)ν έποχήν του Ενημερώσεως παρακολου{}είται fι ίστορία τfiς 
Κρήτης άπΟ τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχοι του Ετους 1303. παοαμένει 
εtσέτι άνέκδοτον •. Ό Καλλέργης σuνέταξe τi]ν δια{)ήκην του έv 8τει 1546 
έν Βενετίςι 8, άκολού&ως δέ, ιiγνωστον πότε άχοιβώς, έπέστοεψεν είς Κρήτην, 
οποu και άπέ3ανε λCαν προώρως έν 8τει 1555 •. 

erudizione. PoetO con fiorito sti1e, imitando gli antichi lirici. Alla dolcezza 
della poesia accompagnό la dolcezza de' costumi, e alla dottrina una somma 
prudenza per 1e quali cose visse in istimazione appresso Ia Reρublica Vini
ziana » ( lstoria de Poeti Greci e di que" che •π Greca Lingua han poetato, 
scritta da L ο r e n z ο C r a s s ο, barone di Pianura, in Napoli CI:>I:>CLXXVIII, 

σ. 47 ). ΦαίνεταL έντελώς άπίftοανον νά Εγραψε στίχους έλληνισtί. είς άρχαtα μέτρα 
δ Καλλέργης. 

ι Ρ. Virgilius Maro, ενft' άν., f. 2v. 
2 Πρβλ. Σ. Θεοτόκη ν, Κατάλογος χειρογράφων της Βιβλιο{}ήκης τοiί "Αγίοu 

Μάρκου έν Βενετί~ κατ" έπιλογiιν έκ της VI καί VII ίταλικfις σειρiiς, "Ελληνικά, 
t. 3 ( 1930 ), σ. 98: « Δυσtuχώς χειρόγραφον tοιαύtης σημασίας παραμένει άνέκδο
tον :.. Τό Εργον, έκtΟς τοϋ άνωtέρω μνημονεu'ftέντος χειρογράφου τoii Βρεtαννικοii 
Μουσείου, σΦζεtαι καί. έν δuσίν άλλο~ς χειρογράφοις της Βενετίας, Marc, Ital. VI. 
3 ( 5999) καi Marc. Ital. VI. 155 ( 5801) (πρβλ. Σ. Θ ε ο; ό κ η v, έvi}' άν., καt 
σ. 107 ,· κα6-ώς και τiιν νεωτέρα ν περιγραφfιν τών κωδίκων τούτων έν Catalogo dei 
manoscritti italiani della Biblioteca Ν azionale Marciana ( Mss. italiani ~ c1asse 
VI }, per cura di Ρ. Ζ ο r z a n e 11 ο, έν tfl σειρQ. Inventari dei manoscritti delle 
?iblioteche d 'Italia, τ. LXXVII, Firenze 1950, σο. 2 καί. 51), Χειρόγραφα τοU 
εργου τοϋ Καλλέργη έχρησιμοποίησαν μεταξ\ι άλλων οι ] . Κ. F ο t h e r i n g h a m
L. F. R. W i 11 i a m s, Marco Sanudo Conqueror of the Archipe1ago, Oxford 
1915. F. Τ h i r i e t, Εν&• άν., καl S. Β ο r s a r i, Dominio Veneziano a Creta 
nel XIII secolo, Napoli 1963, ό όποtο~: έν σ. 7 λέγει δτι διά tόν 13ον αίώνα ή 
Υ;ωστή, ιiνέκδοτος Επίσης, 'Ιστορία της Κρήτης τοU Andrea Cornaro c in grandis~ 
sιma parte si riduce ad un riassunto de1 Calergi », 

8 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 61, σημ, 1. 
, ' G. G e r ο 1 a, Εν&' άν., σσ. 7 ~ 8 ( έν σ. 7 τΟ λαtινικΟν έπίγραμμα έπι τοϋ 

tαφου του, τό όποtον διέσωσεν ό διδάσκαλός τοu Desiderio dal Legname ). 
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Ό Καλλέργης, ώς Μ δειχι'!fi κατωτέρω, ε!ναι βέβαιον οτι ύπijρξε κάτο· 

χος μεγάλης συλλογijς έλληνικών καl λατινικών χειρογράφων. Μετι\ τον ι'!άvα· 

τόν του ή συλλογi) τών χειρογράφων περιijλι'!εν όμοϋ μετι\ τijς λοιπiίς περιοu· 

σίας ε!ς τοuς κληρονόμους του. Έπl τfi βάσει τijς διαδοχικijς σειρaς τών 

κληρονόμων τούτων, τfιν όποίαν γνωρίζομεν μετd μεγίστης άκριβείας, δυνά· 

μεft-α να παρακολουftήσωμεν καl τήν τύχην των χειρογράφων. Έκ τf)ς δια

-θήκης τοϋ ·Αντωνίου πληροφορούμε{}α Οτι, πλfιν ώρισμένων δι' άγα8οερ· 

yoUς σκοπούς κληροδοτημάτων είς πρόσωπα καl ίδρύματα, πdσα ή Εν Κρήτn 

καl έν Βενετίg κινητη καl άκί"ητος περιουσία του περιiϊλθεν είς τΟν άδελ· 
φόν του Ματθαίον 1• ΤΟν έκ του Ματ8αίου άπορρεύσαντα κλάδον της οίκο· 

γενείας γνωρίζομεν καλώς. Ό Ματι'!αίος έκ τijς δευτέρας συζύγου του 

Marina Emo ~σχε μονογενij υ!Ον τον Βίκτωρα. Τοϋ Βίκτωρος μοναδικον 

τέκνον ύπijρξε ι'!υγάτηρ δνομαζομένη Μαρίνα, ε!ς τi)ν όποίαν καl περιijλι'!εν 

όλόκληρος ή περιουσία. Ή Μαρίνα ύπανδρεύl!η μετa τοϋ Βενετού εuπατρί· 

δου Vincenzo Grimani, δ όποίος μετd τΟν γάμον προσέ8εσεν είς τΟ Υδιον 

Επώνυμον τΟ Καλλέργης, Sκτοτε δ8 αύτΟς καΙ οί άπόγονοί του εΙ ναι γνωστοl 

ώς Grimani · Calergi 2• Κατ' άγαι'!i)ν συγκυρίαν σψζεται κατάλογος τών 

έλληνιχών και λατινικών χειρογράφων τd όποία εύρίσκοντο έν τfi βιβλιο{}ήκιι 

τού Vincenzo Grimani · Calergi. Τον κατάλογον έξεπόνησs μετa τον θάνα· 
τον τοϋ Vincenzo ό Ι. Ph. Tomasini 3 • Μέχρι τοϋδε fιτο άγνωστος η τύχη 

τών χειρογράφων τούτων 4 • Νυν δυνάμε{}α νd εϊπωμεν μετα βεβαιότητος Οτι 
τι\ πλείστα τών χειρογράφων τοϋ Vincenzo Grimani · Calergi περιijλι'!ον 

ε!ς την κυριότητα τοϋ Raphael Trichet du Fresne. Πράγματι περl τούτου 
πεί-3ει άπλii σύγκρισις τοϋ προχείρου καταJιόyου τοϋ Tomasini πρΟς τΟν 

κατάλογον τών χειρογράφων τού Trichet du Fresne, δημοσιευι'!έντα μερί· 

μνn τijς χήρας του έν ί!τει 1662 5• 'Ιδού ή άντισtοιχία τών έλληνικών μόνον 
χειρογράφων : 

ι Museo Correr, Prov. Div., 678/ΙΙΙ, f. 5r. 
2 Α6τό8-ι ( άσελιδαρί-f}μητον έντυπον φύλλον) (πρβλ. άνωτέρω, σ. 61, σημ, 1) 

=Giannantonio Muazzo, ένit' άν., f. 36v. 
8 Bibliothecae Venetae mannscriptae publicae et privatae quibus diversi 

scriptores hactenus incogniti recensentur, opera Ι a c ο b i Ρ h ί 1 ί p p i Τ ο m a· 
s i n i episcopi Aemoniensis ad illustrissimos literarum patronos Petrum et 
Iacobum Puteanos fratres, Utini, typis Nicolai Schiratti, MDCL, σσ. 110- 111. 

4- Πρβλ. G i ο v. Μ e r c a t i, Codici latini Pico Grimani Ρίο e di altra 
biblioteca ignota del secolo XVI esistenti nell'Ottoboniana e i codici greci Ρίο 
di Modena con una digressioηe per la storia dei codici di S. Petro in Vati· 
caηo, Citta di Vaticano 1938 ( Studi e Testi 75 ), σ. 31 καί σημ. 1. 

5 Catalogus librorum bίbliothecae Raphaelis Tricheti du Fresne, Pari· 
siis, apud viduaω et haeredes, Rι1e du Mail. M.DC. LXII, άνευ σελιδαρL
{}μήσεως. 

25. 9. 1965 
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'Ελλ ' '.,,., ... φ... Σ"με"ινeί &"'ιθμ•! 'Ελληvιν.Οt χειρ6yρc:ιtφc:ιt ηvικc:ιc χειρ~...... ... .. .. ... 
Vincen.::D ε;rimani- Caler~i -rDίι R. Tric1ιet du Fresnc έν τfj Biblietheque 

καcτιΧ -τ~v κc:ιcτcX:λeyev τemasiniι κc:ιcηΧ -τ~v Εν-τuπeν κc:ιtτ!Xλeyev ~ Natienale 

(15). Paulus Aegineta i 10. l=>aulus Aeginetta de ιΨ Me- =Paris. Gr. 22'15 

Graece fol. ~ dica, fol. 

(16). Euangelίa cυm Com-Ι 1. ~vangelium Matthaei curn =Paris. Gr. 51 

ment. Chr}'Sost. Titi. & a-! Scl1olιιs. . . . . 
liornm Graecθ. fol. ~ Idem .Marci cum exρosιtωne: 

(1?). Oρera D. !ο. C!Jry
sost. Graece. fol. 

(18). Theopl1il. in Mat
theum Graece. fol. 

(19). Galen_i οραra Grae
ce. fol. 

: C;yrilli Alexandrini. 
' - Idem Lucae cum Cornmenta
: riis Titi Bostiensis. 

- Idenι Ioannis cum Excerptis 
Ioannis Chrysostomi & aliorum, 
fol. νnο volumine. 

2. Cl1r~rsostomus de Sacerdotio. =Paris. Gr. Η81 
- Idem de incomprehensibilί, 

cum aliis eiusdem ρluribus Tra-, 
ctatibus & Homiliis, fol. νηο νo-
lumine. 

3. ΊΊιeoph~rlactus in MattJιaeum, =Paris. Gr. 205 
fol. 

12. Galeni dc febribus & alia =Paris. Gr. 2156 
eiusdem, fol. 

(20). De 'ferraemotu, & i 8. De terrae motn & r·ebus =Paris. Gr. 1991 
reb. metlιeor. Graece. fol. I Meteoricis, sine Auctoris nomino. 

1 Ot αύξοντες άρι&μοί, μη ύπάρχοντες παριΧ Tomasini, έτέ&ησαν ύφ' ήμών. 

Διατηρείται άπαραλλάκτως τό βρί1tον παντοίων σφαλμάτων κείμενον τών καταλόγων 

Tomasini καl Trichet d u Fresne 
2 • Αναγράφομεν τοUς αύξοντα; άρι-&μοUς κατιi τόν Η. Ο m ο η t, ό όποiος έδη

μοσίευσε πίνακα &ντιστοιχίας τών χειρογράφων Tricbet du Fresne πρΟς τnUς ση
μeρινοU; άρι-&μούς των, έν [nventaire sommaire des manιιscrits grecs de la Bi· 
blioth€que Nationale et des autres Bibliotheques de Paris et des Dfpartments, 
Introduction, Paris 1898, σ. XCII1 όποu κακώς άναφέρεται δτι ό ύπ' άρ. 19 κώ~ 
διξ -rοϋ Trichet du Fresne άντιστοιχεi πρός τΟν σημερινΟν Paris. Gr. 1720 ( τό 
όρitόν: 1709 ). Τό σφάλμα έπανορ&οϋται έν Η. Ο m ο η t, Anciens iηventaires et 
catalogues de la Bibliotheque Nationale, τ. IV, Paris 1911, σσ. 247-253, δποu 
δημοσιεύεται ή άντισ_τοιχία πάντων τών χeιρογράq;ω-y τοϋ Trichet d u Fresne { έλλη· 
νικών, λατινικών, ίταλικών, ισπανικών καl γαλλικών) πρός τού:; παλαιού; άρι6-μούς 

των έν •ii Bibliotheq ue d u Roi. Παλαιοί χειρόγραφοι καt'άλοyοι τών αύτών κωδί· 
κων σΦζον-;αι έν Paris. ltal. 17172. 

EDBTHPI~ ΒΤλΙΡΒΙλΣ; ΒΥ%λΝτΙΝΟΝ Σ;Πι::ΙΥΔΩΝ •ετοc Λ.Δ' 5 
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Ν. Παναγιωτάκη 

Έλληνικόι χειρ6yρο:φο:: 
Vincenze Grimani - Calergi 

κοcτι:\: τev χο:τιΧλΘyev Temasini ; 

•Ελληνικό: χειρ6yρο:φο: 
τeU R. Trichet dιι Fresne 

κοcτQ: τΘν Εντuπeν Y.o:τciλoyev 

Hermae Medici Mathematica ad 
Ammonem Aegyptium. 

Galeni quaedam Opuscula. 
. Astrologica quaedarn sc.ilicet 
'Pauli Alexandrini & aliorum vno · 
voJumine. 

Σημερινei &-ριθμel 
έν τfi Bibliotheque 

Nationale 

(21). Nicolai Calcondit.ae! 13. Calcondyles de rebus Tur- ' =Paris. Gr. 1726 
historia Turcarum Graece. / cicis. 
fol. 

(22). Cronographia iι Dio- ι 19. 'f!Jeophanis ChronoJogia, fol. ; ~Paris. Gr. 1709 
cletiano Imp. vsque ad .ι 
MichaeJem, & Theophilat. ' 
Graece. Auctoris incerti. fol. : 

(23). Theodori Studit.ae! 11. τJιeodori Studίtae Catec}ιe-' =Paris. Gr. 891 
opera Grec. f. ,' ses, foJ. 

(24). Demostlιenis oratio~ 1 36. Demosthenis Orationes, fol. i =Paris. Gr. 2935 nes Graec. fol. 

' (25). Polγbij Jιistoria 
1

1 31 Pol,ybij eclogae, foJ. 
Graec. Antiquus. ex histo~ 
rijs Septimi Serrnonis Lib. : 
8. ad 18. epitomc. Incip.: 
ή γdρ τών λεοντlvωον πόλι:;. 
Fin χιλλίων. 

1
1 =Paris. Gr. 1650 

(26). Maximi Monachi ο~ 
pera graec. fol. In. φυσικόν. 
F'i καταπράξασθαι. 

47. S. Maximi quaestiones in / =Paris. 
locos Scripturae difficiles cum I 
proemiis siue Sclιoliis. 

De duabus Ν aturis. ί 
Ad Ioannem Archiepiscopum, ! 

, quod Anima incorporea sit. 1 

Ad Iordanem Presbyterum, i 

, quόd anima etiam post mortem 
ι inteiligat, nullamque facultatem 

,~ amittat. 

Ad Praepositam de Moniali 
1 quae .Monasterio exierat. 

In Orationem Pater nost.er
7 

ad 
' pium aliquem. 

De tristitia secundum Deum. i 

Epistola alia. 

Gr. 886 

Λέων ό Διάκονοι;: 

•ελλnνιχΟ:: χειρ6yρο:φο: . 
VJncenzc Grimani. Caler~ι. ' 

χαcτ« τΘν χι:ιι:τι;ςλcycιν Tcιmasιnι i 

'ΕλλnνιχΟ: χειρ6yρχφι:ιι: 

τc\i R. Trichet du Fresne 
:καtτΟ: τΘν Εντuπcν χο:τ&:λcycν 

Ad Thalassium Presbyterum. 
Ad Georgium Praefectum ciιm 

1 

; profectus esset Constantinopo- : 
[ lim. Ad Pyrrhum Presbyt.erum. , 

Ad Ioannem Cubicularium de i 
. rectis Ecclesiae Dei Decretis, & 1 

' 
1 aduersus Seuerum. , 
; Ad Petrum illustrem co~pen-1 
i diosus liber aduersus Seuerι do-
! ctrinam. 

Ad Cosmam Alexandriae Dia-
1 conum de communi & proprio, 
j id est de Essentia & Persona, 
' De Ύariis locis difficilibus Dio
: n;ysij & Gregorij ad Thomam. 
f Quaestiones in Gregorium & 
Ι Ioannem Cyzicί Archiepiscopus. j 

Disputatio cum P;γrrho. 
Ad Marinum Presbyterum. 
Εχ opere, de operationibus & 

I Yoluntatibus cap. 58. a 5t 
Ad Georgium Presbyterum & . 

Abbatem de Mysterio Christi in 
. illud, Pater si possibile est, trans
i eat. 

Ad Nicandrum Episcopum. 
Diuersae definitiones. 
Ad Praepositos et 1\-Ionachos, ! 

! plebθmque fidelem in Sicilia con- : 
i stitutam Mystagogia. ' 
1 In Psalmum 59. 

Liber Asceticus. 
Capita de charitate ad Elpi-! 

'dium. 
' De Trinitat.e & Incarnat.ione: 
i Capita. 

Capitum spiritaliωn Centuria 
1. & 2. 

Christiani Pascl1atis enarratio- · 
! nes. 

Dialogi Anomaei cum Ariano. ! 

~ Extant etiarn nomine Sancti Α-
ι .. 
! nastasιJ. 
' Vita & certamen sanct.i Ma-: 
ximi, vno νolumine, foi. 

67 

Σημερινc;ιi ό:ριθμel 

έν τfi Biblίcιthέque 
Naticnale 
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Έλληνικ« χειρ6yρ~φ~ 
V.incenze Grinιani. Calerg,i 

χιχτΟ: τΘν .. :κιχτιϋ.cyον Temasini 

Ν. Παναγtωtάκη 

Έλληνιχac χειρ6yρο:φCΙ: 
τeU R. Trichet ·du Fresne 

-κο:τ« τ"ν Evτuπev -:κιχτόίλeye\' 

Σημερινcί. &pιaμcl. 
έν τfi BiblicthCque 

NatiΘΙtale 

(2?). Emanuelis Mosco-; 23-27 . . Emmanuelis Mosclιopuli j =Paris. Gr. 2629 
puli Synesij. TJιeoduii, &-· eclogae Vocυm Atticarum. S;yne-1 
Cyprij opera graec. -fol. sii Episcopi ·orationes. Eiusdem i 

'de ίnsomniis cύm- Comment. Ni-
ceplωri Gregorae. Theoduli Ma-
gist.ri Monaclιi- elucubrationes. 

CJ'prij cuiusdam Patriarc11ae 
Constantii:ιopσlitan1 Oratio in san

; ctum Geσrgium,- & .-alios sanctos 
viros, vno volumine; 

128). ScoJarij 
lia. graec. fol. 

Orat. & a- i: 28. Georgij Scholarij Oratio de =Paris. Gr. 1191 
1 Praesentatione Beatae Mariae. 

Leonardi Aretini de FJorentina 
Reρublica. 

Ioannis Arg·yropuli Monodia in 
Imperatorem Ioannem Palaeoln
gum. 

· Eiusdem de Regiiσ ad Impera
. torem PalaeoJogum. 

Photij Patriarchae Constanti-
• 1 nopolitani ad Michaelem Bulga
,: riae Principeffi comparatio vete-
1 rum Principum cum Ώοuο Irnpe
ratore. 

Macarij Monachi de processione 
Spiritus sancti aduersus Latinos. 

S. Maxirni EpistoJa aduersus i 
! Marinnm sacerdoLem CJτprium. i 

Quaedam in Homerum. 
Ioannis discipuJi sancti Basilii 

, Tractatus de Beata Virgine, & 
i alia Opuscula sacra & profana, 
fol. vno volurnine. 

129). PJιotij 
graec. fol. Bibliotheca. 32. PJ1otjj Patriarchae Biblio- !, =Paris. Gr. 1226 

thcca, fol. 

{30). Eiusdem Photjj de_ i_ 31±. Photius de rebus Ecclesia- !! =Paris. Gr. 1324 
rebus Ecclesiasticis in mern-

1

1 sticis, foi. 
brana. fol. 

131). Tractat. de aduentu, 
Messiae aduersus Ι udaeos. 
graec. Incerti auctoris. fol. , 

.. "ΕλληνιχΟ; χε:_ιρ6yριχφcι: .• 
.. i ... cenzc 6rimani- Caler~ι., 
V n , · λcyeν Tonιasιnι ; 

:κιιι:-r« τcιν_ κσι:τιχ 

-Λέων- ό· -ΔιάκονΟς 

• Ελληνιχ« χειρ6yροcφcc 
τcιU R. Triclιet du Fresne 

ΧΟ:τ'Οc T~V ifVTU1tCIV XαtTciλeyeν 

,.,~ .Σημερινel- &ρίaμeι 

έν τfi Biblicιtheque 

Naticnale 

] . t · & Apo]Jo- 'ι ~Paris. Gr. 1658 20. Diodori 11s orιa 132). Diodori ωstoria, & 
Apollodori Biblιoth. graec. 

!οΙ. 

dori Bibliotheca, foJ. 

{~3) .. Hero~is Alexandrini 
SpiritaHa, & aliorum opora 
graec. fol. 

134) .. Eiusdem 
mata. 

Auto-

(35). Jteιn Theooi_s Sm.yr
naei Platonici vtιlia cιrca 

Mathernaticam ad lecturam 
Platonis. 

{36). Adamantionis sermo 
capitularis de ~atura Ηο· 
mlήis~ de-Anima,,de 'CΌrpo
re, & c . 

14. Heronis spiritalia. · ! =Paris. Gr. 2428, 
ff. 1-51" 

~ =id., ff. 52-72ν 

. d ff. 73-115" -17. Nicolai· Smyrnei de iisdem. : =Ι ., 

· · d ff 116-180v, 15 _ Adamantionis opera dιuersa. =1 ·• · 

16.; Eωmanuelis MoSchopuii de! =id., ff. 181-_185" 137). Emanuel. :\'iocopuJ. 
-de Tetragonis numeris inue- TetragΌnis numeris . 
niendis. 

(38). l\Iaxiωi Planndi, & : 
Nicolai Rabdae Phiρhopho-: 
ria. 

(39). Serωone Indico de 
cistis sine occultis litera- · 
rum notis. 

(40). Heronis Geometria. 

.(~1)~-IsaacijMonachi ·Geo--: 
me1r:la. :,Sι;:ereometria, _- Ari · · 
-tlιme.ti_ca, Arclιitectura, 

18_ Heronis Geometria. 

; =id.~ ff. '186-203r 

~id., ff. 186-203' 

. ~id., ιι. 213-249 

' d p h ·J· Epi·; =Paris. Gr._ 1978 <: ';{-42). Iamblichus. f()-1. I-nc. i 9. lamblichi a orp J'ΓΙ 
θ_εάς-Δ_τών: Fi_n. τού Μαλό-Ι·stοlβ.m respor,ιsio, fol. 

' γοv,'_,- ι 

.-; ((!3}, Astrologia fJiuerso~ · _ 
T\lm; fol. 
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. Έλληνικόt χειρ6yριa:φαc 
Vιι;ce_nzΘ 6rinιani - Caler§,i ' 

χοιτο: τe~ν χο::τ«λCΙy~ν Tcnιasini · 

(Η). Strabonis Geograph. ι 
foJ. , 

(45). D. Ioan. Chryso
stomus in Matthaeum. fol. 

( 4? ). Psalmista graec. lat. 
fol. 

( 48 ). Acta Concil. Flo
rentini graec. 

( 49) · Libani Sophistae. 
fol. (50) De conscribendis 
epistolis. 

Ν· ΠαναΥιωτάκη 

·~λληνιχQ: χειρόyρ:)ιφc: 
τcu R. Trichet du Fresne 

χοι:τόt τιCν Εντuπcν χοι:τ&:Μιycv 

38. Strabonis Geographia, 4. 

5-6. Chrysostomus in Matthae
um, fol. 

Titi Bostrensis & aliorum in 
Lucam fol. vno volumine. 

.ΣημεριVci ό:ριθμci 
εν τfi Biblicthέque 

Natίcnale 

: =Paris. Gr. 1408 

=Paris. Gr. 201 

48. Psalterium Graec. & Lat. 4. i =Paris 
! . Gr. 31 

35. Acta Concilij Florentini; 4. =Paris. Gr. 429 

(51)· Vita Euripidis. 44. Euripidis vita, & eiusdem ι =Paris. G 
Opera 4. r. 2808 

. (52)· Offjcium recitand. 
Jn festis quorundam San
ctor. graec. 

39. Officia de diuersis Sanctis. I =Paris. Gr. 369 

{53). Dogmatica at•ma ! '1 .Ε' tl 
tura. graec. - r ·t • :;U Iymij Panoplia 4. =Paris. Gr. 12ί1 

. (54). Themistij Paraplιra
Sis. graec. fol. 

(55). Opera Diuersorηrn 
Graeca. fol. ι 

40. τlie~istij Paraphrasis in Ii- =Paris. 
bros de ΑΠΙma Aristotelis, 4. ' 

Gr. 2050 

' ? 

ι Δ ' - • , 
ια της αοριστοu ταύτης πε ιγ α - & , • 

χειρογράφων τοϋ Trichet du Freρsn: ~;ς πι _:ινωτ~τα ~ποδη~οϋται Εν έκ τών έξijς 
(πρβλ. άνωτέρω, σ 65 σημ 2) , ημειοuται ο ουξων αρι&μός τοϋ Omont 
Α , · ι · και παραπλεύρως • 6- • r 

vμος έν τfi Bibtiotheque Nationale . 21 - ~ e ~ν παρεν εσει ο σημeρινός άρι· 
30 (=423!, 33 ( =2500), 37 (= ΙΟ3ι\' 42 ((~1~3'!jετερος 1712 ), 22 ( = 1884.), 29. 
"Εκ τών ύπολοiπων έλληνιχών ει ο Ιά - - >: 49 ( = 1613) και 52 ( = 2397 ). 
7 ( = 1328 ), 43 ( = 335 ), 45 ( = ;6 ~2 ~ρ 4:~"_ τ_οu Trιchet du Fresne ( 4 ( = 472 ), 
ούδεν περιέχει c Opera Diuersorum I ' -1 εντυπον}, 50 ( =2499 )I 51 ( = 953)) 

• . :. και ε ναι c fol :. Έν ~ , , 
masιnι περιγράφονtαι 74 έν σuν'λ , ' · τφ κατα,.ογω τοϋ To-
Grimani • Calergi I έκ τών όποίω~ φ, χ~ι~ο~ραφα τijς Βιβλιο{}-ήκης το Ο Vϊncenzo 

τα uπ αρ. ( I ) - ( 14 ), ( 46) καί (56) • ( 74) 

Λέων δ Διάκονος 71 

"Η το ι έκ των 39 1 έλληνικων χειρογράφων της συλλονiiς τοίί Grimani. 
Calergi &ναγνωρίζονται μετι'ι βεβαιότητος τα 35 μεταξiι των χειροyράφων 
τοϋ Trichet du Fresne. Συνάγεται λοιπΟν άσφαλώς δτι τά πέντε τέκνα τοίι 
Vincenzo Grimani · Calergi ( Zuanne, Piero, Maria, Cantiana καl Cor
nelia) έπώλησαν εlς τον Γ άλλον βιβλιόφιλον τι'ι χειρόγQαφα τοίί πατρός των 
μετd τΟν {}άνατόν του, 'ίσως καt& την Εκκαflάρισιν τiiς πατρικiiς κληρονομίας 2• 

Εtναι δμως &λη{}ές δτι τι'ι χειQόγραφα τοίί Vincenzo Grimani- Calergi 
προήρχοντο έκ της βιβλιοιtήκης τοϋ 'Α ντωνίου Καλλέργη 3 , &δελφοϋ τοϋ 
πάππου τfίς συζύγου του ; Ν ομίζομεν Ο τι ή άπάντησις Εν προκειμένφ καl 
διd τd πλείστα τών χειρογράφων τούτων είναι καταφατικiι καί τοϋτο δ8ν 
προκύπτει μόνον έκ τ·i}ς κληρονομικfiς διαδοχt;ς. Δύο τούλάχιστον έκ τών 
χειρογράφων τοϋ Vincenzo Grimani · Calergi γνωρίζομεν μετa βεβαι6τη· 
τος Οτι άνiiκον είς τΟν Άντώνιον Καλλέργην. 'Ιδού τί λέγει ό Εν Βτει 1544 
γραφεlς κολοφων τοϋ Paris. Gr. 1726 <, περιέχοντος τήν Ίστορίαν τοϋ 
Λαονίκου Χαλκοκονδύλη καi opuscula τοϋ Ψ ευδοκωδινοϋ: "Το παρον βι
βλlον πέρας {jλειφεν σVν Θεi[> διά συνδρομής καί έξόδου τού πάντ' άρlστου εύ
γενεστάτου τε καί λογιωτάτου κυρίου 'Αντωνlου τού Καλλιέργη, μετεγράφη δi 
παe' έμού Βασιλεlου Βαλέριδος, 'Ενετίησιν, έν έτει τi[> άπΟ τής Χριστού τού 
Θεού ήμών γεννήσεως ρφμδ', έν μηνί άπριλλίφ ε' J) 

5• ~Επίσης, ό Paris. Gr. 

εtναι λατινικά fι ίταλικά. 'Εννοείται Οτι καί τών χειρογράφων τούτων τά πλείστα 
άνεuρίσκονται μεταξiι τών λατινικών καί ίταλικών κωδίκων έν τψ καταλόγιp τοϋ Tri· 
chet du Fresne. 

ι Παρά Tomasini άναφέρονται 40, &.λλd τά ύπ' άρι-6>. ( 49) καi (50) περι· 
γράφονται έσφαλμένως ώς δύο, ένφ εtναι βέβαιον O·n άπετέλοuν Εν χειρόγραφον 
(περιέχον τijν πραγμα"tείαν Περi. 'Επιστολικών τύπων τού Λιβανίου, περί τfις όποίιις 
έγένετο λόγος άνωτέρω, σ. 30 ), 

2 ΦαLνεtαι πάντως Οτι δέν έπωλή6-η όλόκληρος ή βιβλιο6-ήκη διόtι ύπάρχοuν 
~~~~'--··· εi<Sήc•eις δη έσψζοντο παρd τfι οίκογενείq. καί Ci.λλα χειρόγραφα. Πρβλ. π. χ. Ε. Α. 

i g ο g n a, Delle inscrizioni veneziane raccolte ed illustrate, τ. IV, Venezia 
.1834-, σ. 632, όπου άναφέρεται Οτι δ Vettor Grimani- Calergi, έγγονΟς τοϋ Vin
cenzo έκ τοϋ uίοϋ του Zuanne, εtχεν εtς τi)ν κατοχήν του χειρόγραφον, τό όποίον 
έν έtει 1738 έκληροδότησεν είς τΟν Vincenzo Grimani. tίbv τού γ~ωστοϋ συλλέ
κτοu χειρογράφων γερουσιαστού Giancarlo Grimani. 

8 "Ας σημειω&fi ένταϋ6-α μία λίαν ένδιαφέρουσα πληροφορία περί της βιβλιο
{}ήκης tοϋ 'Αντωνίου Καλλέργη: &Υτtό τuU Ε. Α. Cigogna, Ενο-· άν., τ. VI 
( 1861 ), σ, 790, άναφέρεται Οτι έν έτει 1851 ύπfιρχε c presso il signor Salvatore 
Bongi di Lucca » χειρόγραφον, τό όποίον μεταξU άλλων περιείχε καί c un Atto 
autentico della Inquisizione di Creta di un incendio di certi libri proibίti tro
vati ne11a casa di un ta1 cavaliere Antonio Calergi •. Ti νά περιείχον άραγε "td 
Qιφftiντα εtς την πυράν βιβλία ( 11 χειρόγραφα ; ) έκείνα; 

!I ·vπ• άριit. ( 7) παρά Tomasini, 13 έν τφ καtαλόγψ Trichet du Fresne. 
5 Η. Ο m ο η t, Les manuscrits grecs dates des χνe et xvre siecles de 

ι 
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369', , yεyρ~φμένο; vπο ΝικοΛάου ΜαΛαξοϋ 
11Εσf!ις fQU I φέρει έv άρχ'fi tCt έξijς: καl περιέχων ύμvογραφικάς συν· 

ΣΤΙΧΟΙ lAMBIIωz ΕΙΣ ΤΟΛ 
ΚΑΖ ΚΑΘΑΡΩΤΑΤΟΝ ΑΥΘΕΝΤΗΝ ~ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΟΝ 

. . ΩΝ Η ΑΚΡΟΣΓΙΧ!Σ <~~~r::~~~s;ι;:~: ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΛc 
,, Κάλλιστα ~ργα τφ Καλλιέργll πρέπει 
Αριστα και γάρ ηρετήν καλεργέει. 
Λαχ' ' " ξ δ ~ων μεν ορπη ιογειvέος γένους 

~ Λ'αμπρα~γοφεγγόφωτον ένδόξως κλiος 
Ι~τος ειν κόσμοιο τέομασιv ρ~' ,.,., ' 
"Ε , ..::; ΟΛοις, 

κηβολος σεlρ(·)η'vτ' "'}.. , -
~ ' _ UΛ .ο ς ακτ ι ν ας 

~~θμιζέμεv δi συντόνοις σπουδής πόνοις 
Γενει κε κατάλληλον 'aV θέλωV τρόπ ' 
Β" " - ον, 
- υ~ασεν ωσπερ θειοείκfλον φάος 
Σμαραγδος 'Αντώνιος i'ί Καλεργ{δης 

Ε!Σ ΤΟΝ Λ ΥΤΟΝ ΔΙΣΓ!ΧΟΝ ΗΡ!JΕΛΕΓΕΖΟΝ 
Δείκvυσι·'λ" ~ ,, 

, κα ιλ~ς ο π,ηρης στοιχείων δέκα κύκλος 
ω Κα~ιεργη, σής κλήσιος εδπραγέος. ' 

Ο Μαλαξος συντέθεικε '· 

la Bihliotheque Ν ι· 
( ~ ' a ιonaie et des autres bibi' th, 
ανατuπον έκ τijς Revue des BibHotheques 'Ι ιο eques de France, Paris 1892 

ι Ύπ• άρι'6-. (52) παρά Tomasίni 39 • ανο:'αρίου- _"Ιουλίου τοίί 1892 ), σ. 50. 
2 Πρβλ. Π. Π. Π ε τ ρ η Νικ 'λ ' .εν τφ καταλογφ Trichet du Fresne 

ποννησιακά, τ, 3-4 ( 1958- i9,59) ο αος Μαλαξός, πρωτοπαnάς Ναυπλίου Π λ ~ 
λ ξ - • ' δ ' σσ. 348 • 375 χα. Τ - Α • • ε ο 
α ου ανεχ οτος δρηνηtικΟς κανΟ)ν έJti. τ- " , ι ο u u τ ο ϋ,_ Νικολάου Μα-

τοϋ Μεσαιωνικού 'Αρχ, - 11 αλωσει τοϋ Ναυπλίου· ( 1540) Έ , 
57 _62 

ε~ου της 'Ακαδημίας • Α-6- ·-
8 

' πετηρις 
· ηνων, τ. · 9 ( 1958 • 1959) 

8 
• , -σσ, 

Ε. L e g r a n d εν-(}' • 
ένt}' • , ' αν., σ. 251. Π. ·π Π - Ν , 

, αν., ,σ. 378. Πρεπει νά σημειω-Β-fj ένt -i} .. . ~τ~ ρ η, . ικολαος Μαλαξόςl 
«δια δαπαvης καi άναλ, _ αu α οτι και ο Parιs. Gr 83Ι • , • ωματος του εύγεvεσ • β , · εyραφη 
Αντωνlου τοϋ Καλιέργου » ύ , - τ~του, περι οητου τε καί καλλlστσυ Ιiρχοντ 
φ β , πο του γνωσtου κωδ κ , • , • ας 

ε ρο~αριον τοΟ 1541 έν Γορ•, ( - Χ, δ , t ογραφοu Ιωαννοu Ναft.αναη' λ. καtα' 
• Ε .uνυ - αν ακι ) τ- κ • ~ 

παρα · L e g.r a n d, έ'νfi.' άν τ Ι! Ρ . 
188 

ης ρητης (ο κοJ.οφών πλη'ρης 
άν 46 ) ·ο ' , . ' . • ans 5 σ 204 . Η - ., σ. . εν λογφ κώδιξ δέν είσ' t} • - '. . . , και . Ο mo n t, ένf}'. 
των χειρογράφαιν τοU Trichet d Fηχ η εν τn Bιblιotbeque du Roi. όμοu με•α' 

' -- u resne άλλ" • • • • 
μετα των 500 χειρογράφων (ε' _ • , ' αργοτερον εν έτει 1700 ο· μ· ου-

. ββ , Κt"ων.ωτοιων 111έλλ ') • • ' 
την t λιοfl-ηκην ό Charles- Maurice Le τ .. ηνικ~ I τα. οποία- έδώρησεν είς 
(Η .• Ο m ο n tι Inventaire sommaire des eιliιe:, αρχιεπισκοπος της Reims 
Natιonale et des aUtres Biblίotb' dmanus:rιts grecs de la BibΠotheque 

eques e Parιs et. des Departements, Intro· 
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•Εκ των χειρογράφων τοϋ Ί'richet du Fresne είναι Επίσης καl ό νϋν Paris. 
Ital. 830 ( πρrοην 10495) ', εν τiρ οποί φ uπο τον π«ραπλανητικον τίτλον 
« Storia dell~isola di Candia >> περιέχονται Εν lταλικ'ίi μεταφράσει &ποσπά· 

Ο'ματα έκ τοϋ ~Ιωσήπου καl έκ διαφόρων βυζαντινών χρονικών καl ίστο

gίΟΟν, κυρίως δΕ έκ τοϋ Λέοντος Διακόνου, άναφερόμενα είς τη·v ίστορίαν 

τiiς Κρήτης 2 • •Εκ τοϋ χειρογράφου τούτου μικρd τμήματα τf}ς μεταφρ{ί: 

σeως τοϋ Λέοντος έδημοσίευσεν ό ΣπυQ. Λάμπρος 3• Ή σύyκρισις τijς ίταλι• 

κiiς ταύτης μεταφράσεως πρΟς τα άντίστοιχα τμήματα τών Commentari. τοϋ 
•Ανταινίοu Καλλέργου πεί-θει περl τiiς συγγενείας τι'όν δύο τούτων κειμέ• 

νων!Ι. • Ασφαλώς λοιπΟν αί μεταφράσεις τών περί Κρήτης χωρίων ίταλιστl 
έyένοντο εΥτε ύπΟ τοϋ ίδίου τοϋ Καλλέργου, είτε τfi παραγγs].ίg του ύπΟ 
ιϊλλου τινος δια νa χρησιμοποιη8οϋν &; βοήθημα χατa τi)ν συyyραφην των 
Commentari. 

ductίon, Paris 1898, σ. ΧΧ ). • Αλλ' ά.ναμφιβόλως καt τΟ χειρόγραφον τούτο άνfικέ 
ποτε εtς τΟν Vinceuzo Grimani- Calergi. Γνωρίζομον Οτι ή χήρα τοU Tricbet du 
Fresne εΙχε πωλήσει μέρος τfις βιβλιο{)-ήκης τοU συζύγου της ( κυρίώς βιβλία, άλλd 
και': τι να χειρόγραφα) είς τόν Ν. Foucquet (πρβλ. L. D e Ι i s Ι e, Le Cabinet 
des manuscrits de la Bibliotheque Imperiale. Etud~ sur la formation de ce 
~epOt comprenant les eιements d"une histoire de la calligraphie, de la mini3.· 
tτireΊ de Ia reliure, et du commerce des livres a Paris avant l"inve'ntion de 
1-.imprimerie, τ. Ι, Paris 1868, σ. 270 καΙ. G. Μ a z z a t i n t i, Inventario dei 
manoscrittί italiani delle biblioteche di Francia, τ. Ι: Manoscritti italiani della 
B_~b:lioteca Nazionale di Parigi, Roma 1~86, σ. CXXIX ). "Εν έκ τών χειρογρά
φων τοΟ Tricbet du Fresne τών εύρισκομένων έν τfι βιβλιο6-ήκτι τοU Foucquet, ή 
δπΟία περιijλ{)-εν ε_ν μέρει είς τΟν Le Teillier (Η. Ο m ο n t, δν{)-" άν., σ. ΧΧ ), -1jτο 
ά,cίΨαλώς· καί ό νυν Paris. Gr. 831. 

1 Πρβλ. G. Μ a z z a t i n t i, Εν&' άν., σσ. CXXVII καl 155. 
2 'Όρα περιγραφfιν τού χειρογράφου τούτου παρό. Α. Μ a r s a n d, Ι mano

scritti italiani della Regia Biblίoteca Parigina, τ. I, Parigi 1835, σ. 529 καt 
G._ Μ a z z a t ί n t i, Εν&' άν., σ. 155. Έκ τών 25 φύλλων τΟ: 16 ( ff. 6r · 21") κατα· 
Λ.άμβάνει ή μετάφρασις τοϋ Λέοντος Διακόνου. 

8 Σ. Λάμπρο υ, Χωρία Λέοντος Διακόνου έν μεταφράσει ίταλικfι, Νέος Έλ
ληνομνήμων, τ. !Ε' ( 1921 ), σσ. 309.314. 

!I Περί τοϋ {)-έματος τούτου {}α διαλάβω μεν άλλαχοU έκτενέστερον. "Ενταϋftα παρά· 
ft.έi-όiίεν μικρόν δείγμα έκ τών δύο κειμένων έμφσtνον τήν μεταξiι αύτών συγγένειαν : 

Paris. Ita1. 830, f. 6" : 

ma per uiltά et poca espeι·ienza del 
capitano, il quale era un cameriere eunu~ 
c_ho:· Ίιoιniccuσlo nutrito nell'otio et dis
ce~.so -' delld prouincia di Paphlagonia, 
chι'amαtQ CaStantino, per sopranome ditto 
G~n.~ilo clιe egli fuisse dell'ordine de pa
trιcιι .... 

Brit. Mus. Addit. 8636, f. 267' : 

Α cui ..... prepose un eunuco s_ua ca
mariere detto Costaπtino et per Ι ( 267" ) 
sopranome Gongila, nato della prouincia 
della paFcagonia ( sic), il quale- quantun
qι,ιe fosse stata ... scritta nel nunιera de 
patricii..... et demostraua..... la. natural 
uiltδ. ..... 
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Δια τών άνωτέρω άπεδείχ{}η, πιστεύομεν, Οτι ό ·Αντώνιος Καλλέργης 
έχρησιμοποίησε τΟ χειρόγραφον τοίί Λέοντος. Εlναι Ομως &λη{}Sς Οτι ύπfjρξε 
καί κτήτωρ του: Βεβαίως περι τούτου δΕν ύπάρχει εlιflεία μαρτυρία καi δΕν 
πρέπει vd: λησμονfiται Οτι τΟ χειρόγραφον δΕν άνευρίσκεται Εν τφ κατα· 
λόγφ τοϋ Tomasini 

1
, έvψ μ\'ημονεύεται έν τψ καταλόγφ τοϋ Ί~richet du 

Fresne 
2

• Τοϋτο πάντως δΕν δύναται να άποτελέση τεκμήριον Οτι δΕν περιε· 
λαμβάνeτο έν τfi βιβλιοt!ήκu του Vincenzo Grimani • Calergi. 'Ο Toma
sini πeριέyραψe τα χειρόγραφα της βιβλιοt!ήκης ταύτης έν μeyάλn σπουδfi 
καl πρέπει vd πιστεύσω μεν Οτι παρέλειψε τινά 1\ μεταξύ τών Οποίων εΙ ναι 
καl τΟ χειρόγραφον τοϋ Λέοντος. Πρέπει έπί πλέον "α ύπογραμμισ8fi τό 
ένδιαφέρον to οποίον ιια παρουσίαζε δια τον βιβλιόφιλον { καi πλούσιον, 
σημειωτέον) • Αντώvιον τΟ χειρόγραφον τfjς cΙστορίας τού Λέοντος, ~ργου 
περιέχοντος &φ!Jόνους ε!δήσεις πeρi της ίστορίας της Κρήτης καi δiι έξu
μνοίίντος J~αμπρότατα την προσωπικότητα και τd κατορ3ώματα τού Ν ικηφό
ροu -Φαικα, τοίί όποίοu ό • Αντώνιος έκαυχd'το δτι ή το άπόγονος 4• 

ιΗ σuρροη τών Ενδείξεων, περ( τών όποίων έν έκτάσει διείιάβομεν dνω· 
τέρω, κα8ιστg, πιστεύομεν, πλέον η πι8αν0ν Οτι ό νύν Paris. Gr. 1712 
ύπi]ρξέ ποτ ε κτfjμα τοίί • Α ντωνίου Καλλέργου. Φαίνεται Ο τι ό λόγιος εύπα
τρίδης ε\iρε καl ήγόρασε τΟ χειρόγραφον έν Κρήτη, Οπου γνωρίζομεν "Οτι 
τοϋτο πράγματι εύρίσκετο κατd τΟ δεύτερον f]μισυ τοίί 15ου αίώνος. ιο 
Καλλέργης &ναχωρήσας έκ Κρήτης ε!ς Βενeτίαν ΙJα παρέλαβε μeiJ' ~αυτου 

' ' ' - β β) _Q' ξ' ' β β ' ' ' και τα χειρογραφα της ι ~ιοuηκης του, μετα υ τουτων ε αιαις και το χε.ι· 
ρόγραφον τοϋ Λέοντος, τΟ όποίον έκτοτε παρέμεινεν έν Βενετί~ περιελ8όν 
μετd τΟν Βάνατον τοϋ Καλλέργου, όμοϋ μετd τijς άλλης έκεί περιουσίας, είς 
τοv; κ),ηρονόμοuς του. 'Εν Βενeτ(ι;ι, πιt!ανώτατα δs καΙJ' l]v έποχiιν εύρ(· 
σκετο είς τdς χείρας τοϋ ~ Αντωvίου, έγένετσ δευτέρα- ή σημεριvη- στά· 
χωσις τοϋ χειρογράφου. Κατα η)ν δευτ:έραν ταύτην στάχωσιν προσετέθησαν 
aσφαλώς καi τα χαρτι$α φύλλα του τέλους, &φου δ έν ff. 1 - av πίναξ τών 
περιεχομένων, σύγχρονος της πρώτης σταχώσεως 5, δΕν περιλαμβάνει τd: έν 

1 
"ΕχτΟς έΟ:ν εtναι τΟ ύπ' άριit, ( 55) (πρβλ. άνωtέρω, σ, 70, σημ, 1 ). 2 

.. Εν~· άν. (πρβλ. σ. 64, σημ. 5): < Chronica coitecta ex diuersis Aucto· 
ribus per Simeonem Magistrum, fol. », 

8 
Ίδού tί λέγει ό ίδιος ι Ι. Ρ h. Τ ο m a s i n i, ένit' άν., σ. 110) : « In Bi

bliotbeca florentissima IIIustrissimi Vincentii Grimani Ca1ergi piae memoriae 
bosce Libros i n t r a n s c u r s u ο b s e r u a r e 1 i c u i t ». 

t Brit. Mus. Addit. 8636, f. 297r: ~ parentato proprio di esso Foca, dalle quali 
l'autore della presenta historiα tragge la sua origine ». Πρβλ. έπίσης Ρ. Μ a n U· 

titts, έν{}>' άν., f. 2r: choc etiam α maioribus tuis, maximeque α Nicephoro illo 
Phoca, α quo tu originem ducis, egregie servatum accepimus », 

5 Πρβλ.[άνωτέρω, σσ. 48 καί 57. 
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, , Τ, κείμενα τuϋτα δΕν είναι άσχετα πρΟς την ~ ... γραμμενα κειμενα. α _ , , ' 
αυτοις ye , , "λ' 'δ'π δε η" εν βeνετικi'ϊ δια"eκτφ ΠQΟφητεια ( e ~ δSLΚVUOVν και α Λα, L ι'C , e 

Βενετ αν, ω~ e ' - 'λ ω~ νρονολογικαί σημειωσεις, αι καταχωQι· - ι 429r καl αι περι της πο ε ;, '· ' ~ , ι ; α 
του . ' ~ , ση'" ένταϋ-Βα δ τι καl τα εν ιι.ογφ κειμεν ζ ' .~ν τέλει Ύπομνηστεον επι ~ ομεναι · , 

i κοϋ ένδιαφεροντος. ι' δ ' eίναι στορι ' β βλ ' ιλο Raphael Trichet dn Fresne, " ος ικηyο-
Ό όνομαστος ι ',?φ ς δ - ' η'!Jη έν 8τeι 1611 έν Bordeaux •. ' - λατινικων τραγφ ιων, εγενν - ._ 

ρου και ποιητσυ , , , , '· βιβ)ιοt!ηκάριος καΙ καλλιτeχνικος , , Π ρισίου .. εγενετο κατ αρχα;, ~ ~ ... Έλllων εις α ; _ ,0 ) , Gaston eίτα δε correcteur eν τφ ' , - Δουκο.. της ο ,εανης ' ~ Π συμβΟUΛΟς του ':'> ' κ" ' η'ν πολυεti} παραμονήν του EV αρι~ ώ Τυπογραφειψ. ατα τ .. ~ Αίιτοκρατορικ. ' ') ξ.U τών ]οyίων καί καλλιτεχνών της επο~ , ~ , σε πολλους φι ,ους μετα .. .. -
σιοις ατι:εκτη - - β β' 'ιων των πινάκων ζωγραφικης, των , δ' β {}είαν γνωσιν των ι Λ ι 
χης, σuvαμα Ό α- λλ' Κατα τiιν 8κφρασιν του Ρ. des Champs
νομισμάτων και τω~ μετ? t '~·~omme dans le pays latin qui ne le recon

nι;ufs: « il ~'y avaιt ;~~~e de livres et de tablenx » '· 'Η τοιαύτη ~ήμη 
nut son ma:tre en, m ... ώ-- ιλολογικΟς σύμβουλος ύπΟ τής περιφημου 
συνετέΛεσεν ωστε να κλη'θυ ;, ~ "" ό οία μετc:Χ τόν {}άνατον τοϋ βιβλιο· 
βασιλtσσης της Σ~~~~~ί~a:~:'(ν~f,4η), ~ιώρισεν τον Trichet du Fre,sn~ 
IJηκα~(ου' της Ga 'Ο Γάλλος πολυtστωρ συνώδeuσε τiιν βασίλισ~αν κατ~ τ~ 
ε!ς την ΙJεσιν του. , 'Ι λ' { 1654) Κατα τi}ν παραμονην του eκeι 
πρΟΟ~ον ταξε~διόν v:Ί~τ:~ςας ;:α~~:ας πόλε~ς καl ήγόραζεν Εργα τέχνης δια 
περιηρχετο, τας_ με λ( ά τρόπον ό όποίος, ώς άναφέρουν σύyχρο· 
λογαριασμ?ν :rις ~::~ύ:;~ς&μ:::τος. Συγχρόνως φαίνεται Οτι ήγόραζε καl 
νοί του, δεν η το ' ' 'i ι στα ώ,. παραδίδεται, άντl εϋτελοϋς τιμήμα~ 
δι' ίδιον λογαριασμον, κ~ι μα~ '' ~ Κ , τi)ν Ελευσίν του έκ Βενετίας, 
τος πλij{}ος έντύπων και χειρογραφων. ατα ' - Vincenzo 

• , βω"ς πότε η' yόρασεν άσφαλώς και τα χειρογραφα του ~yνωστον ακρι • , ' ος έν Παρι· 
Grimani- Calergi. , Απο του 8τοuς 1658 εύρίσχeται eyκατεστημε~ , , 

' \ ., δ συγγραφcΟν και μεταφρασεων του εκ σίοις και άσχολeίται με την ΕΚ οσιν ' - Ph Labbaeus δτι δ 
της tταλικilς 8 • Είναι άξιοσημείωτος ή rεληροφορια του : _ Κ , 

4 , , ' yyράφτι 'Ιστοριαν της ρητης · Trichet dn Fresne είχeν αρχισει να συ 

. h t d Fresne ήνtλήσαμεν έκ τών άρ· ι Τιiς είδήσεις περί τοϋ βίου του :nc ~ u 11 Α c'ιenne et Moderne nou· 
• W · , Bi graphιe U nιverse e n ' . itρroν 'tOU τ. D. e ι s s εν ο • ~ R Ε έν Nouvelle Bίograpb,ιe velle edition, Paris ά.χ,, τ. 42, σ. 149 • και tou . , 

Generale, τ. 45, Paris 1866, σt. 634: · 635. 

ι L. D e 1 i s 1 e, ένt;' άν., σσ. 269 · 27~· . , , • !49 
, • - <J • τ D w e ι s s ενfi. αν., σ. · s Καtαλογον αυtων ορα παρα · · . ' 

167
g 273. •ο Lab· 

( Ρ h. L a b b a e u s, Biblίotheca nummarιa, R?u.en ' σ. . ultimam 
, • , , • {)fl τις c qu1 ιnchoato operι 

baeus έκφράζει μάλιστα .τ~ ν εuχ~ν ν~ εu~ε. ίαν -τ;- "Ιταλίας εtχε συγγράψει δ 
admovere manum suscιpιat ~. Αλλα και Ισtορ . η~ • des Au ustins-
TriChet du Fresne c dont le manuscrit etait 3. la bιblιotheque g 
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~lζχε, φα3νεται, έπ~γνωσιν τi}ς άξίας τοϋ χειρογράφου τοϋ Λέοντος καi γνω~ 
ρι ομεν οτι παρεχωρησεν πρΟς Εκδοσιν είς τΟν Combefis " ~ -

" ' - c απογραφον τrις 
« εκφρασεως » της Αγίας Σοφίας 1• Ό Trichet du Fresne άπεβίωσε ' 
4ην Ί • - 1661 , Π . την 

ουνιου του εν αοισίοις. ~Η χήρα του έτύπωσεν Ev ε"τος μ ' , {} , , , ετα 

το~ αν~τον του τ~ν κατάλογον τών Εντύπων καi τών χειρογράφων του'2 .• 
~ε.ρος :ης βιβλιοftηκης,, κ~ρίως i!ντυπα και δλίγα χειQόγραφα, ίjyρράσ{}η 
υπο του Ν. Foucquet αντι ποσοϋ 14.000 λιβρών'· Τα πλείστα ο"μω -

• ( 51 ,, , , ς των 
χειρογραφων ε,...ληνικα και 92 λατινικά ίτα},ικά ίσπανικα κα'ι γα'λ ') < 
, , {} , ' Ι Ι Λ LΚU 

ηyορασ ησαν αντι μεγάλου ποσοϋ 5 έν i!τει 1662 τii πρωτοβουλί~ τοϋ περι· 
φήμοu 11ποuργοϋ το~ Λουδοβίκου ΙΔ' J, Β, Colbert δια λοyαριασμον τijς 
Bibliotheque du Rοι 6• 

Το παλαιον χειρόγραφον τών ff. 7- 420 ε! ναι γεyραμμένον ftπo τριω" 
δ • - 'Η • ν ιαφορων χειρων. πρωτη φftάνει μέχοι τοϋ f. 127v .s. δευτέρα ·έ 

... 191r " ' ... " ... ' ' " ' 'I - - μ χρ_ι 1?" ' απο του αυτσυ δε φυλλου άρχεται η τρίτη συνεχίζουσα μέχρι 
τε~οuς. Ή τρίτ~ δηλαδ~ ~ειρ ε;ραψε το τελευταίον τμi'jμα τi'jς χρονογραφίας 
το~ Ψευδοσ~μεωνος, και ολοκληροuς τdς eΙστσρίας τού Λέοντος και τοϋ Ψι::λ~ 
λ?υ.t Κατω,τερω ~d ~ξετάσω~εν, ώς είκός~ τΟ τμήμα μόνον τΟ όποίον περιέχει 
~ην, Ιστορ~αν του Λεοντος, αλλd βεβαίως τα περL τού_του λεχ3ησόμενα ίσχύοuν 
ομοιως' και διd τά _}-οιπCι ύπΟ τfjς α-δτijς χειρΟς άντιγραφέντα κείμενα. -

# Το ~είμε,νον ει~αι sύκρινέστατα γεγραμμένον ύπΟ πεπειραμένου καλλι~ 
γραφοu εις μιαν στηλην σuγκειμένην έκ 39 στίχων κατα σελίδα 'Η , ~ , ., . . . - γεγραμ .. 
μενη επιφανεια εχει Βψος 20.22 εκ. και πλάτος 13. 15 ε' κ Τ' • 

e , , t • α γραμματα 

εuρισκονται παντοτε υπΟ την γραμμην τη"ς χαQακώσεως 'Η λ • ! • • . . με~εnι 
χρωματος φαιομεl.ανος, έχρησιμοποι!]/Jη δε έκ παραλλήλου έρυ/Jρα μελάνη 

d' h • ' 
ec ausses a Pari.s _» (πρβλ. Ν· · L. -Μ. D e s e s s a r t s, Les Siecles Litterai-

r_es_ de la France ou Nouveau Dictionnaire historique, critique· et bibliOgra·
phιque κ.τ.λ., τ. 6, Paris 1801, σ. 274 ). "· 

1 
F. C: ο m b e f i s, Originum rerumque Constantinopolitana-rum έ'νit' •: -

σ. ~65: ι: Eιus nactus copiam ex Viri Clarissimi Raphaelis Dufren~ gen~;i~ 
met aduecta nuper ex Ita1ia·_librorum gaza :.. 

2 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 64, σημ, 5. 
3 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 72, σημ. 3. 

C 
4 'Εκ τ~ν ~2.τούτων χειρογράφων δ Η. Oιnont (Anciens Inventaires:-et 

~t~log~es, εν& αν., σσ. 249- 253) ταυτίζει τά 79 πρΟ; άποκείμενα νϋν έν τ-
Bιblωtbeque Nationale. - - 'Ο 

5 Πρβλ .. C. ?· Jδcher, Allgemeines Gelebrten Lexicon, τ. 2, Leipzig 
1750, στ. 746 · c fur 24000 frantzδsiscbe Pfunde, ob ihr schon vorbere ein an
derer 33000 Pfund davor geboten hatten '"'· -

6 ·L. D e 1 i s 1 e, έν&' άν., σ. 210. G. Μ a z z a t i n t i, • εν&" άν._. σ. CXXIX. 
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δι& τα Ίiρχικ& καί δια τοiις πλείστους τών τίτλων τών καδ' Sκαστα βιβλίων 
και. κεφαλαίων. 'Η yραφi] εtναι μείγμα μικροyραμμάτοu και μεyαλογραμ· 
μάτου μΕ: UπεριιJχύουσαV την πρώτην. Οϋtω, τ& α, β, γ, δ, ε, η, θ, κ, .ξ, π, 
σ, ω, μεγάλογραφοϋyται η μικρογραφοϋνται άδιαφόρως:, ένι$ τα λ, μ, ν, φ, ψ, 
σπάνίως μεyαλοyραφοϋνται. Συνδυασμοί γραμμάτων δια μονοκονδύλιι'iς κα· 

' ' J 'ξ • '' λ' λ'ΙΞ . ' {}(0ς καί ταχυyοαφικαι παραστασεις κατα ,η εων η ΟΛΟΚ ηρων ε_~~ν απαν-

tώνtαι έι·ιαχοϋ~· άλλ• άποτελοϋν τfιv έξαίρεσιν μdλλο\• ή τΟν κανόνα. Συνη-
3έστεραι είναι αί συντομογραφίαι τών nomina sarca (θεός, πατήρ;_ σταveός., 
σωτηρlα, φιλάνθρωπος, κ.λ. ). 

· .. ΤΟ,·ση·μαντικώτερον πάντως χαρακτηριστικΟν τοϋ χειρογράφου είναι ή 
περιέρ)'Wς~·άσrα{}ης καί- έν -πλείσiοις έσφαλμένη όρ6ογραφία. Οϋτω, τά ι~ η, 

V ει ό{' vι εναλλάσσονται άδιακQίτως (π. χ. 4,1: κεχριμένων, 5,17.: κομίτην, 
' ' ' 6,12: κρ{ττονος, 11,11: vίεlων=~ε{ων, 12,10: παράλειος, 14,2: καθήρξεος, 

14,4: fιθαγενείς, 14,21 : στfjφος, 14,22: lνήχιον, 15,5: κρiτας, 15,14: πlσυνι, 
27,19: ε!λο .:c.fjλω; 30,3: ε~αριθρ.εiτω, 38,22: νηκιφ6ρω, 79,21: μισοί= 
Mvσoi; 79,22: βασιλεικοϋ, 87 ,β: χειών, 141,8: τ !δε= τfίδε ). Ή ούχι άσu· 
νήΒης εν τοίς χειρογράφοις του ιοου καί ιιοu αίώνος έναλλαγfι τών·v καί 
Οι, ·δ~~κνύούσα Ομοιότητα προφοράς 1, έμφανίζεται σπαVιώτατα ( 14,7: περιε
σiύχησε, 29,.13: lδεδύκεσαν, 49,3: vάκων, 103,17: άπόμvραν, 116,11-: ποί
μάτά __ · ·.πύματtι., 145,3 : κοινfj = κvνfj ). 'Ομοίως έναλλάσσονται ΊJ()ιακρί τ ως 
τa ε και αι (π. χ. 9,8 (και 57 ,2!): στρατ6παιδον, 9,9: άκρεφνfj, 13,17: 
Ησθοιvτο, 18,10: ϋπεθeον, 19,11: κεeοV )_ καί τd ο καl ω (π. χ. 8,5: δώρασι, 
9,22i lχ6ροvν, 10,3: lποχείτο, 14,15: ήβηδών, 33,1: πωλvεύκτω, 39,7: δρα
μένων, 78,14: νικηφώρος, 146,!6: τvραννiδως). 'Επίσης ένιαχοϋ γράφεται 
διπλοϋν σύμφωνον η άπλοyραφείται ύπάοχον διπλοϋν εσφαλμένως (π. χ. 4,1: 
μάλλιστα, 4,13: πολλέμων, 6,4: παραλάττων, 11,7: θαττέροv, 11,13: έν(ιλάξ, 
53,i: lκρεμείς, 63,5: δυσσεμβ6λων, 111,8: lλησπ6ντοv, 141 ,2: θαρραλλέως ). 
Δβ\> έλλείπουν αί Παραλείψεις γραμμάτων ( π.χ. 4,18: τοϋ φανiς = το~μφα" 
νlς, 10,7: έγΈγόνέ, 22,11: Ε.ποχόμενος, 22,12: Προδεύων1 25;15: &ίεκάζεσθάι; 
25,21: fιρήρειτο, 34,5: lκθεάζεται, 52,20: κανον = καιν6ν, 67,18: ε~ρiθμητοι, 
95,18: περiπvσον, 96,6: lλέσβω = lv Λέσβφ, 96,8: κοροπαλάτοv, 117,8: 
Ι!ναχος, 130,5: lξερtσκεται, 137,17: άδρών, 178,15: βάθων) η όλοκλ!]ρων 
συλλαβών ( π.χ. 8,1: !!vov = !!μενον, 23,10: στρατηγονiσατο = στρατηyο(ς 
κιiτηγω )νίσατο, 32,2 : καταγόντι = καταγαγόντι ( κατάγοντι perperam 
Hase), 4<1,Γ5: άνήσεως = άναρρήσεως, 47,6: 6'ιρμη = 6'ιρμησεν, 58,23: πα
Ι!•κgοϋντο = παρεκροτοϋντο, 60,1: δύσπροδον = δυσπρ6σοδον, 68,12: οlστρψ 

_-) ΠQβλ,- Co~stantine Porphyrogenitus De Administraudo ·. Imperio, ·Greek 
teX_t_ edited 'by G. Μ ο r a ν c s i k, English translatiOri by R. J. Η. J e ή k i ri ·s, 
BUdapest·1949 { Magyar- Gδrδg Tanulm3.nyok 29 ), σ. 18. 
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λαθεlς, 95,12: lγχειρισμένοι, 126,1: ξυνεχθέντα= ξvνενεχθέντα ( ξvναχθέντα 
perperam Hase ), 157,19: σθλάβον = Σφενδοσθλάβον, 162,19: χρημάζεσθαι, 
168,2: μijν=μορφήν, 175,5: μετεσκάζετο=μετεσκευάζετο). 'Ολιγώτερον 
σuνήiJεις είναι α! προσiJfjκαι γραμμάτων η συλl-οβών ( π.χ. 7,5: παμφλαγ6-
pων, 22,5: προλογχίσας, 48,18: θρυάλλούμεvον, 52,5: άπεκατίνvυον, 57,20: 
λογχαγώ, 63,9 (και passim) : σταvροσκ6θας, 63,18: άγνώντες = άγνώτες, 
63,23 : φθοράς = φοράς, 67,14: 1ναι = lνα, 69,12: lκπληροϋτο, 79 3: κατά 
στελλtου = καστελλ{ου, 140,2: λι5γχμας, 141,13: iπηλάλαγξαν, '150,15: 
άγιhγ = Γώγ, 161,18: σκαμνάνδρου = Σκαμάνδρου, 176,12: μεμiν = μiν ), 
και α! άντιμεταiJέσεις γραμμάτων η συλλαβών (π. χ. 9,12 καi 66,7: ..Οητερ{ας, 
43,14: ihε7θασιν, 45,3: διηπάγγελεν, 47,7: πορφ6ροvς=πυρφόρους ( καi 
151,9: πορφύρων=πvρφόρων), 73,11: δωήσιν=δrιώσειν, 110,2: στεναγό
τητι, 138,8: σφενσθολάβοv=Σφενδοσθλάβου ). Τέλος, συχνοi ε!ναι ο! παν· 
τος εΥδους lapsus calami ( π.χ. 4,21: τοίς της= τi(J της, 6,11: τών τών = 
τήν τών, 14,19: διαβεβαιούσθω = διεβεβαιοϋτο, 18,8 : άγάβων = 'Αράβων, 
!9,16: αlfδαδες, 20,5: αfJταρπιτών, 21,20: lπεξελάλεσι, 28,20: aγχη = Ι!γχη, 
45,21: iπεξηρήσατο = iπεξηγήσατο, 44,20: καταπεκνώσας, 51,14: άγαρηροl, 
51,20: τό κύδρον=τόν Κύδνον, 68,13: πόνων=πόρων, 80,22: άφιάλτης, 
84,19 : λυσιμενης = λυσιμελiις, 86,15: προσσσέ, 94,8 : ..Οφυϋς = ..Οφυώς, 
131,11: καθεiθεν =κάκείθεν, 135,22: σθενωπών, 139,3: ijσχελε = ijσχαλλε, 
154,3: άναφηλαφώστος, 16!,12: πληρώραν ). 'Ετέρα Ιδιοτυπία τijς όρiJο· 
γραφίας του χειρογράφου ε!ναι i\ ένιαχοϋ διατήρησις τοίί ν προ χειλικοϋ, 
ο~ρανικοϋ η ύγροϋ (Π· Χ· 8,18: iνλιμενtζειν, 25,18: iνχριμφθέντος, 28,2: 
παvπληθεl, 28,15: πανπληθής, 33,20: συνβουλεύσοvτι, 79.5: dξύνφορον, 122,3: 
παλtνβολον). 

~Εκeί Ομως Οπου Επικρατεί η μεγαλuτέρα άταξία είναι ή στίξις καί δ't) 
• ' 'Ε λ ' ' λ 'ξ ! ο τονισμος. σφα μενοι τονισμοι ε εων ε ναι σχετικώς σπάνιοι ( π.χ. 5,3: 
δέοντως, 9,2: θρακησιώv, 11,5: πάρεικοι =παρε{κοι, 13,21: μυριαδών, 49,14: 
l!τιμα = iτ{μα, 71,14: τρlπολι = Τριπόλει, 135,21: λα{α = λαιg, 135,24: 
σκυθοv ). Ή χρfjσις πνευμάτων καi τόνων ε! ναι έλευiJεριωτάτη. Συνήι'!ης, 
&πανταιμέ\•η δε και έν Ciλλοις χειρογράφοις τjjς έποχijς, εlναι ή πρόκλισις 
προθέσεων, συνδέσμων και άρ{}ρων και ή συνένωσις αύrών μετd τijς άκολου· 
iJούσης λέξεως ( π.χ. 6,13: iξυπογύου, 12,1: έφετέρου, 20,20: l;ξαπαλών, 
31,11: έξασήμου, 34,8: ώσαμύvοιτο, 41,20 · 21: παραφαϋλον, 43,1: ούκένι, 
50,21: ούκανίει, 66,8: τασκλειvάς, 66,10 :-άλλαγάρ, 111,9: Εστdπι =Ες τάπί, 
άλλα 85,6: τ6τεμεν ). Μεγάλην ίδιοrυπίαν παρουσιάζει ό έσφαλμένος χωQι
σμΟς και ή χρfισις πνευμάτων έν τίρ μέσφ λέl;εων ( π.χ. 7,23: καί νιt ·. 
καινφ, 18,7: δij τά=δητα, 22,18: τη νικαύτα, 25,13: πρός iπ!λασε, 41,9: 
τοιαifτις, 43,6: καΙ χρημένοι, 49,9: προl!δρου, μετιδντες, 51,17: τa φρεία = 
ταφρε{q., 64,16: περιδ/; ής =περιδεής, 68,18: εlκαιόμυθ{α, 76,6: δι.if.γραμμά-
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7g 19 : στρατιClν, 94,3: πάλαι τd τοϋ=παλαιτάτοv (πάλαι Hase), 
-rων, ' ' , , 5 'δ' - 'δ' , ' 
94,19 : τώ τοιο-ότω τρο~οv 7τΟ τοιου~οτροποιv, 9 ,1:: ο~ ε πινουν =ου , επι 
οVν 107,13 : ιiις κληρος = φ Σκληρος, 125,6: προς τοθέναι = προστιθεναι, 
~49Ί2: τοv δάφος = τοlfδαφος ). Τέλος, δέον να σημειωiJfi i\ άταξ(α περi 

.3. ' 0;;σιν τοίι έφελκυσηκοϋ ν. Τοϋrο ένίοτε παραλείπεται πρΟ λέξεως άπΟ 
•• ,. χ •. , ' () , 'θ ( ) 

'εντος άρχομένης ( π.χ. 14,7: περιεστυχησε ι , 71,13: ανε ηκε ε , 
~;~: aνεισι (ε), 80,15: συμβέβηκε (ε), 94,8: περιστάσεσι (α), 98,22: iνεώ
χμ~σε (ο}, 123,18: φασl (ε}, 158,16: χερσl (ου), 170,21: εrληφε (α), 
\76 6 : κατηρlπωσε (α)), έvιj) δε κ α τα κανόνα δΕν γράφεται προ λέξεως άπο 

' e, , u β' < ' 
συμφώνου άρχομένης, υπαρχουν περιπτωσεις οπου παρα αινεται ο κανων 

ο{) τος κα\ δi} προ τοϋ κ (π. χ. 14,21: έναπέτεμεv, 25,12: έκέλευεv, 44,8: 
lπαν!στρεφεν ), τοϋ π ( π.χ. 43,5: aναθήμασιν, 48,21 : aνεισιν, 96,2: παρέ
πεμψεν ), τοϋ τ (π. χ. 10,8: lπεσεν, 21,19: εΥωθεv, 27,17: iκπλε6σεσιν ), άλλa 
καl πQΟ τοϋ β (π. χ. 90,5: πράγμασιν ), τοϋ γ ( 88,3: lκέκραγεv ), τοϋ δ 
( 177,17: lπέσπευδεν ), τοϋ μ ( 14,6: l!σπευδεν) καi του φ ( 58,19: οlδεν ). 

~Εκ πρώτης Οψεως καl μεit" δσα έλέχ8ησαν άνωτέρω άγεταί τις να συ μ· 

φωνήσ!J μετa του διεξελ8όντσς το χειρόγραφον Ε. Miller, ό όποίος λέγει 
περi αiιτοiί τa έξijς: « Le manuscrit ... est ecrit d'nne maniere deplo· 
rab!e. Le copiste, anssi ίgnorant qu'inintelligent, a multίplίe les fautes 
dans des proportions incroyables. C'etait une nouvelle etable d'An· 

ο t < "λ)' ~ ' '" λ' κ' gias » 1. eH κρίσις αuτη ε ναι υπερμα ,οντως αυστηρα και επιπο αια. α τα 

Κανόνα ό άντιγραφεVς δεικνύει έξαίρετοv γνώσιν τίiς όρ8ογραφίας. Έκείνο 

τΟ όποίον προκαλεί Εντύπωσιν δέν ε1ναι τόσον τΟ πλ1j8ος τών σφαλμάτων, 
Οσοv ή κατάδηλος &συνέπεια τiiς Ορ{}ογραφίας, άφοϋ πάσαι σχεδΟν αί fιμαρ

τημέvω; fχουσαι λέξεις άλλαχοϋ εν τψ κειμένφ άπαντΟΟνται γεyραμμέναι 
όρiJώς. 'Εξ aλλου, τα πλείστα τών όρ/Ιογραφικώv σφαλμάτων διαπράττονται 

λέξεσι τώv όποίων ή Ορ-3η γραφfι ούδSν πρόβλημα παρουσιάζει, ούδ' είς 
τΟν 'μετριώτατα κατέχοντα η)ν έλληνικήν. Έπ' ούδενi δΕ λόγφ δύναται νά 

/ΙεωρηiJϊi &δα)ις τfjς έλλψικijς γλώσσης ό τοϋ Λέοντος aντιγραφεύς, ό 

όποiος άσφαλώς iiτo πεπαιδευμένος &νήρ, ώς αλλως τε η σαν οί πλείστοι τών 

Βυζαντινών κωδικογράφων. Ή αίτία λοιπΟν τijς δρ{}ογραφικijς &συνεπείας 

τοίί χειρογράφου δέον νά άναζητηfifi οίιχl εlς η)ν άπαιδευσίαν τοϋ άντιγρα

φέως, άλλ' άλλαχοϋ. Πράγματι ή τοιαύτη &συνέπεια έξηyείται άριστα, εάν 

άποδο3iί είς τfιν μέfiοδον της άντι yραφijς, ή όποία εν τϋ προκειμένtΙ περι· 

πτώσει πιστεύομεν δτι ύπηρξεν iΊ χρησις ίιπαγορεύσεως. co τοιοϋτος τρό~ 
πος παραγωγfις άντιγράφων, ταχύτερος, ώς τό είκός, καl άποδοτικώτερος 

τijς έξ άντιβόλου όπτικfjς άντιγραφfjς, ήμβεσ(:!ητείτο μέχρι τελευταίως. Πρόσ· 

1 • Ev βιβλ,οκρισίQ. τής editio princeps τής clστορίας τοϋ Ψελλοfi ύπό Κ. 

ΣάΟ.α, Journal des Savants, •Ιανουάριος 1875, σ. 24. 
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φ,ηος δμως ρηξικέλευ{}ος και σπουδωοτάτη :rιραyματεία τοϋ Τ. C. Sk-eat 

άπέδειξε πέραν πάσης άμφιβολί(ις Οτι τοιαύτη μέ{}οδος πράγματι έχQησιμσ. 
ποιεί το 

1

• ~Η διαφορι:l μεταξiι όπτικfjς καt άκουστικής ,άντιγραφfjς εΙ ναι 
μ;γίστη. 'Ιδού τί λέγει σχετικώς δ Τ. C. Skeat: « The scribe copyίng 
vιsnally can range over the exemplar at wiJJ, he can gain a comp]ete 
image of a passage, and look either forwards or backwards in search 
fo; a clue to the meaning; nor is he troubled by any ueed to keep up 
wιth the speed of the dictator. The scribe writίng from dictation, on 
the other band, is in a fundamentaJly differeut predicament; he depends 
entirely on a single, fleeting, auditory image for the production of his 
text, and if he mίsbears the chances of bis rectifyiug, or even reali· 
zing, tbe mistake are sma11. AJJ he has before him at any one. time is 
tbe smaJI section of text witb which lιe is current]y concerned: he 
cannot Jook forward to see what is coming, and as he must keep up 
with the dictator, he has Jitt]e or no time to see what bas gone 
before » 

2
• Βάσει τών άνωτέQω παρατηρήσεων, τd παντοία σφάλματα τοϋ 

χειρογράφου τσϋ Λέοντος δύνανται νd έρμηνευitοϋν ίκ<Ανοποιητικώς. Μf)χα
νιΚ'Ι) i]τοι άνευ κριτικi)ς έπεξεργασίας γραφική άπόδοσις· φευγαλέας άκουστι
κijς έντυπώσεως εlναι π.χ. ή αίτία τijς παρατηρουμέ,·ης έν τr.ρ χειρογράφφ 
πλήρους συγχύσεως προκειμένου περt όμοήχαιν πτώσεων- καl λέξεων, συγχύ
σεως η δποία aλλως είναι λίαν δυσεξήγητος. Τοιαϋτα ΠαQαδείyματα &φδο· 
νοίiν: 5,1: aθλωp = ifθλοΡ, 5,22: γραφή = γραφfj, 8,9 (και 134,4 · 5): τώp 
τ • ' - 8 12 ' ' ο ' ' ων= τον των, , : τουτον = τουτων, 1 ,6 : φοΡων = φοΡον, 10,24: αύτd = 
αύτφ, 13,12: τdp κουλεdν = τών κουλεών, ξίφει = ξίφη, 13,20: τdν έζωγρη
μένον = τών έζωγρημένων, 14,15: γεγονWς = γεγονΟς, 15,19: τείχη= τείχει, 
17,6: (και 45,22, 146,15, 170,13): το= τφ, 23,11: τετυφωμέpωp = τετυφω-

'ν "17 19 ' ' 28 ' ' ' ' με ον, ι:. , : τροπων = τροπον, ,1: αποταττω::::::::; απωτατω, 28,3: καρτε-
ρώς = καρτερdς, 28,8: τώ = τd, 34,1 (και 49,2, 51,6): έπl = έπεl, 40,24: 
~τ' ' - 45 1 2 - ' ' - 6 δ' αυ ο= αυτφ, , · : των τον= τον των, 5 ,14: παι ιου =πεδίου, 56,17: 

i'ργωp = i'ργοv, 58,19: εiiωτος =εvβοτος, 65,8: γράφο>τι = γράφω> τfj, 
77,19 : &λλος = aλλως, 118,22: άλλέως = άλλ' lως, 119,19: άπαλλαγης = 
&παλλαγεlς, 135118: γενναίως = γε'JΨαίος, 137,14 : έσται = ές τε, 139,23 _: 
τών ίππων= τΟν ίππον, 145,14 ( καl 150,23) : αύτών = αύτdν, 154,2: 
τής= τις. Κα/Jαρώς &κουστικαι &ποδόσεις είναι π. χ. το 13,12: ι'ι.φθόρμητο• 
( &λλα 26,5: &pαυθεlσης) και το ένδιαφέρσν &πο φωvητικης &πόψεως 44,16: 
Ρfiν=Ρούν, ενψ άλλα Κακώς έγένοντο άντιληπτι) (π, χ. 10,18: διαλύοντι= 

1 
Τ. C. S k e a t, The Use of Dictation in Ancient Book. Production 

Proceedings of the British Acadewy, τ. XLII ( 1957 )ι σσ. 179.208. ι 
2 Αίιτόi}ι, σσ. 206 • 207. 

2. 10. 1965 
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άλ , 19 14. &λλαττaς = άλλa τaς, 28,3: κρημνείσθαι = κρημ>οίς τε, 
δη' υοντι, ' . • ' 139 18 "ξ σ ν -- • ~ 'ν- τd ναστdν 79 4: ίκ8τις =ει και τις, , : αυ η ι -
5612. τον αστο - ' I , ' ~ λ' ) Β 

ι • ~ ' -.~Μ έχυρώ 156 14 · ίσομιλιαν =εις ομι ιαν · ρα· 11 ιξιν 146 18: ε>εχυρω - ' ' ' ' · • • 
φ ' .. 

1 

• υtfμΟν ύπαγορεύσεως έμφαίνοuν σiιν άλλοις καl γραφαι ως δύτητα εις τον Q ι ' ' , 44 ' 
" ' - Ιiκρατα 43 6 · και χρημενοι = κεχρημενοι, , 7 : και χ 43 1 . ακeα τα - ' J • 

Π, •, ~ Τ/αισαρέωΡ 1 δ4 4 : φιλοφρονfισαι, το= φιλοφρο>ήσαιτο. 
σαeεων-.n..• ' ' , ' " " --

•γ ' συν έν τούτοις Εν τψ χειQογράφφ έσφαλμεναι γραφαι, α ι οποιαι παρχ ~ , , ~ , 
, 'ζονται: πλήρως ποΟς τήν 8εωρίαν τf}ς υπαγορευσεως και εκ π ρω· 

δεν σuναρμο , , ) ' • ' ( 13 3 · 
, αί νονται ποοερχόμεναι εξ εσφα ,μενης αναγνωσεως π. χ. , _ · 

·οις οψε~ς φ 'βελτηρι'ας 14 9. σύμπαΡ άπαταγijσαι = τύμπαΡα παταγfjσαι, 
άμελτηριας =α ' ' · , <\ , , • 

·6 'μβυτηρfων = &μvντηρlων, 29,15 : δι ους μεν= δrιουμε>ος, 39,10. 1 3: α 
1 

~ , τ ι 
Ελλ' _ "λλος 57 19: α~τοφοpατή> = α~τοφοvευτηv, 79,5: εγ>αιοι = ειναι 
u ο-α , • ~ , , ~ξ • • 
ι 107 2 : ούκάναυσοl=ού βάναυσο{, 117 123-24: ως εξικανηp ε =ως ειναι 
ο' I 'λ λ ' ) 'Ω , " " αλη' ιΙ•εις ι • 'ξ 148 13 : άληλεγμέ>α =α η ιμμεvα . σαυτως, αι επαν , κανηνε,' , ... ,. _, 
''ξ • φQάσεων εtναι κατα τεκμήριον χαρακτηριστικον της οπτικης αντι: 
ΛΕ εων η • , , - ' ω ( 28 19 · και - και τοιαϋται Επαναλήψεις υπαρχουν εν τφ χειρογραφ. I • 

γρ~φηςb'.ιs 47 16: §p α~τώ bis, 125,23: τοϋ bis, 156,13: post χιλιάδας iter. 
κeανηι, \\, ,,, 
τιfjς (}ωσικfjς στρατιflς τότe .τΟν όλεθρ,οp έφυγ~ν· τας ~α~ τeι~κοντα ,και ~κτ~ 
λ 'δ 166 15. post χώραν iter. απεργασαμενος, εκειθε> ορμηθεις δια του χι ια ας, ι • - ' ' "' χ 

Λιβάvου ). ΔΕν /)ι\ ή το Υσως π?ράλογον _ \'a ~ποτε/Jη προς σ:ιγμην ο~ι <ΧQη: 
σιμοποιή/Jη μεικτον σύστημα αντιγραφης, αλλα δηλαδη τμηματα του χ~ιρο 

' • , σαν κα{}' ύπαγόρευσιν, καl fJ.λλα όπτικώς. ΔΕν κρίνομεν ομως γραφου εγραφη , • , , 
τοϋτο πι-θανόν, δεδομένου Ο τι τα άνωτέρω 8εωρη8εντα ως, ενδεχ~με .. ν~ς 
·ΠQΟΕQχόμενα έξ όπτικfjς άντιγραφf}ς σφάλ~α~α εlναι ~εμονω~ε.,να κ~ι ανη· 
κοuν εtς τμήματα γέμοντα Ενδείξεων περι αντιγραφης και'} υπαγορε~σιν. 

·ο{}εν δέον τα ώ; liνω παραδείγματα να Ερμη\'ΕU8οϋ~ κα_ι'}'~ Εν κεχω~ισμ:,ν~ς 
να /Jεωρη/Jοϊiν ώς οφειλόμενα η ε!ς lapsus calamι του αντιγραφεως η εις 

~···~ic•:~.'c·~δ''ι'α-'κοπην έπl στιγμi}ν της έπαφΥjς μεταξiι ύπαγοQεύοντος καί άντιγράφοντος 
τέλος, είς έσφαλμένην άνάγνωσιν τοίί άντιβόλου ύ~Ο ~τοϋ 11~αγορε .. ύον~ος. 
Ή 'διαπίστωσις δτι τΟ σφζόμενον άντίγραφον της Ιστοριας του Λεο\~ 

'τος Εγράφη κα{}t ύπαγόρευσιν εlναι {}εμελιώδους σημασίας διd τη: κριτι
κήν &ποκατάστασιν τοϋ κειμένου. Κατ' άρχήν εύκολύνεται μεγάλως ο π~ριο· 
' 3. - - .. .. , ωρίου και ώ~ έκ τούτου ή όισμος των δυνατων γραφων νοσουντος τινος χ 1 ~ 

· dρμοδιωτέρα έξεύρεσις τίjς πραγματικίjς γραφίjς. Κα{}ίσταται έπίσης φανε· 
\ ., ' λ'ξ ρόν δη Όύδεμίαν άξίαν Εχουν αί παραλλάσσουσαι γραφαι ομοηχων ε εω~_ 

και συνεπώς η άποκατάστασίς των δύναται νd γί νυ liνευ τοϋ παραμικρου 
δισταγμοίi 1, 'Επίσης οϋτω δυνάμε/)α να έξηγήσωμεν πώς προεκλή/Jησαν 

~Ο Hase ό ό:τοίο" είισuνειδη' τως άποκατέσtησε τΥιν δρi}ογραφίαν τού κειμέ-
' ' ':ι - -

δΕν άντελήψΟ·η τοϋτο καλώς καL ένίοtε παρασύρεται έκ tών σφαλερών γραφων 

• 
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φδοραί τινες τοϋ κειμένου. ~Αναq;έρομεν ένταϋ{}α Εν παράδειγμα, έπιφυλασ· 
σόμενοι να δωλάβωμεν έκτενέστερον περi τοϋ f!έματος έν τfi είσαγωγfi της 
κρι τικ ης Εκδόσεως τοϋ κειμένου : ΤΟ χειρόγραφον παραδίδει ώς έξijς τΟ χω
ρίον 143,15-19 

1
: "Σκύθαι δέ, κλινούσης ημέρας, Ι!φιπποι τού περιβ6λου tξfιε

σαν, τότε πρώτως φανέvτες έφ' ίππων όχούμεΡοι· liφιπποι γάρ παρd τοVς 
πολέμους άεl χωρείν είώθεισαν, άνασκ'ήτως έχοντες τ ώ ν έ φ ίππων έ;τι
βαίνειν καl τοίς πολεμίοις άνταγωνίζεσθαι;;, ιο Hase διορθοί τΟ νοσοϋν 
«τών έφίππων» εtς trτών έφιππίων» και έν τci'> 'όπομη)ματι έπιχειρεί δευτέ· 
ραν είκασία\•: <tτοϋ έφ' ίππων;;, "Α],.λ • ούδεμία τών γραφών τούτων φαίνε
ται πιiJαη]: 1] μSν πρώτη, διότι μεταβάλλει τΟ νόημα, 1) δf. δευτέρα, διότι 
ό Λέων άποφεύγει να χρησιμοποιfi ~ναρι9ρα άπαρέμφατα. Κα/J' ήμάς όρ/Jό
~ερος είναι ό έξοβελισμος τοϋ «τών». 'Ο fiπαγορεύων άνέγνωσεν έσφα),μένώς 
(ιάνασκήτως έχωιτες τών (ίππων έπιβαίνειν) J>, άλλd προτοίί προχωρήση εtς 
τ1)ν τετάρτην λέξιν, άντελήφ{}η τΟ σφάλμα καl διώρitωσεν «έφ' ϊππωv έπι
βαίνειν». ~a άντιγράφων Ομως είχε σημειώσει έν τψ μεταξU άμφότερα τι:Χ 
((τών» καl ιιέφ' ίππων>>, 

•Αλλd καl δι• άλλον λόγον έVέχει σημασίαν ή διαπίστωσις Οτι τΟ χει.ρό· 
yραφον έyράφη κα/J· ϋπαy6ρευσιν. 'Ως λέγει ό Τ. C. Skeat, το δλον ζήτημα 
τfiς κα&" ύπαγόρευσιν άντιγραφfjς δύναται να έπαληiJευflfi όριστικ((>ς μόνον 
δια τής προσαγωγijς και νέων στοιχείων έκ τfjς έξετάσεως χειρογράφων, 
περιωρισμένον άρι&μΟν τών όποίων έξετάζει ό ίδιος 2• ·π διαπίστωσις λοι· 
πον δη έχρησιμοποιήf!η fiπαγόρευσις έν τψ Παρισ"φ χειροyράφω συμβάλ· 
λει είς τήν έπιβrβαίωσιν τών πορισμάτων τοϋ Τ. C. Skeat, τd Οποία είναι 
μεγάλης σημασίας τόσον διd η)ν στεμματικήν, Οσον καl διd τiιν ίστορίαν 
τών φωνητικών φαινομένων. 

Ε! ναι άμφ(βολον έαν ό άντιγραφεiις προέβη ε!ς ~λεγχον έξ &ντιβολης τώv 
ύπ·-αύτοϋ γεγραμμένων κειμένων. Tfi άληι'Jεί(J {}α ήτο Sργον κοπιωδέστατοv 
και ήκιστα πρακτικΟν η έπl τοϋ χειρογράφου διόρι1ωσις τώv ήμαρτημέvωv. 
Ούδεμία σχεδΟν ξέσις παρατηρείται και Ελάχισται ε! ναι αί ύπΟ τοϋ άvτιyρα· 
φέως γενόμεναι διορftώσεις έπi η ϋπερitεv τών γραμμών ( π.χ. 21,1: παρά
ταξιν, τ( α) supra lineam, 25,3: μέτριον, ι s.I., 80,8: λευκής ante in λευ-

τοϋ χειρογράφου, π.χ.: 5,14: τΟυ χρόνον= τών χρόνων, 15,4: τφ άστει= τό άστυ~ 
58,2: σοι= σύ~ 6Ο,21: τών dναγκαίων = τόν dναγκαίον ( ό Hase σημειοi ένταύfl-α t"ι)ν 
όρfl.ι)ν γραφ'ι)ν έν τφ ύπομνfιματι, άΗά δέν τήν εfσάγει εlς τό κείμενον), 104,Ιο: 
ά.νδροποδισμών = dνδραποδισμόν~ lfi6,2o: έτέροις ( έτέροις Hase) = lταίροις, καί όμοίως 
157,9: έτέρων = iταίρων. Καί είς τα δύο τελευταία παραδείγματα ό Hase σημειοί 
έν τφ ύπομ,·ήματι τdς όρ-&άς γραφάς έταίροις, έταlρων,~ άλλα δέν τdς είσάγει είς τό 
κείμενον. 

1 Δημοσιεύεται άποκατεστημένον όρ{}οογραφικώς. 
2 Τ. C. Skeat, Εν-&' άν., σ. 207. 
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4. tπενύσταξεν, στ( α} s.l.' 94,11 : μεμαθη-τη"ς (=Λεπτής Hase) corr., 91,1_ . αστι s I 100,6: δς (δ δi perperam 
9 tκκλησιαστικων, · · • 114 3. ιlις μα s.l., 9 •

1
: , 1 113 1 : άμασl( ας), ασ s.l., • · κ ' 06 6· σκαφεσι κα s .. , ' λ' I) Hase) s.l., 1 • · ' , 8 1 158 2: στρατη ατου, ρ s .. · I 155 12. τοιαυτην, οι .. , ' ' λ' ώtισχνούμενος, ν s .. , ' . ~ οι δι~ έρυftρiiς ώς έπl τΟ πολυ με α-

' ~ ίσης εlναι γεγραμμεν ο· . ς 'Εκ τΟΟν ίιστερrον επ " I λ - α/}~ εκαστα κεφαλαίων. υτοι, ω 
~ ,. ... ., α οι τι τ οι των κ , ,. /} ' vηc: Ενίοτε δε εν τη φ ' , - " 'ας είναι συντεταγμένοι και εντε ειμε-~' ότης μετ α της ο π οι ι ' ~τ' ν δεικνύει ή προχειρ - " 'ως Οί τίτλοι, _τών όποιων και αυ η 

, λ- • yον του αντι γραφε · , - • (' ) οι είναι ασφα ως ερ " ' 'ξη-ς. 7 9 sq. : περι της εις τ ην ν ' - " Hase εχουν ως ε · ' · , -'ν Ιίπαρξιν άποσιωπ~ ο ' - ' ( in mgn ) 8 20 sq.: περι της τη λ(, ) κηφόρ(οv} του φωκα · ι ι , ) _ 
κρlτ(ην} άποστο ης νι-. λ(' ) τού παστιλ(α) tπl κατα δρομ(ην της 
τού φωκa γενομ( έ )ν( ης) αποστο ης ' λη' λέ(οντος} τού φωκa. προς τον 

. ) 18 9 sq : αποστο , " _ fJλ(ης} νήσου ( ιn mgn,. '- 'ύ ~ βδίi κατα δρομής, 24,9 sq.: αλωσης της 
χαμβιίν, 22,2 sq.: πεrι τ:~ς θ;νά:Ο: τού ρωμανού, 35,1 sq.: ~παρ~ης _ν~κη
κρlτης 30,9 sq.: περ ') ( ) π6λ(εως). iπl την άνατ(ο}λ(ην). αφου αν~
φόροv. άπd κων{ σ )τ{ αντι Ρ ου I - δλ ς άσlας. και τών ό'λων στρατεvμα-
rοnεύθ(η) α~τοκράτορ στρατηγος. της, η _ συγκλήτ(ου) καΙ α~τού τού 

< ) - ( τ)nιliρχ( ου). πασης της , , , των. ύπ6 τ( ε του π α " • ' 'δειξης τη-ς γραφής τού ιωσηφ. προς 
' ' ση' φ 38 14 sq, ο ανα I :> ι πi:ι.e. ακοιμωμενου ιω ' ' ,. , 40 8 

sq : περι τfjς αποστασιας 
) , βο λη- περι αποστασιας, . · , (, ) τον φωκ( α και συ μ υ . ' 'ρ υσης τού φωκ( α) παρ( α} παντ ος . (. ) 4 1 11 sq.: αναγο ε , , 

't'oV φωκfi ιn mgn. ' ' δ !α τού φωκδ.. πρΟς τον στρατον, 
- ( · n ) 42 1 sq. : ημηγορ ' ' • ' τ. οϋ στρατου ι η mg . ' ' 'δ (λ -) τού φωκ( a). και προς αυτον ' - γfjς λέωντος. α ε φου , , , 

45,19 sq.: περι της φυ ' τών δύο παρακοιμομαlνων τού τ( ε} ιωσηφ. κα~ 
άνασώσεως, 46,18 sq. : μα~η - 6λ πnος τον φωκίiν, 4 7,22 sq. : περι 

, ) ' • στο λ( η} του στ ου. < ( ') -βασιλ( ειου . και απο λ' ( )λ(ιν) εlσελεύσεως. καΙ παρ α του 
τής τού φωκa. εlς τ(iιν} μεγα οπ 0 

• (/} τής τοv βα(σι)λ(έως) 
·>:;~~~~f~:;:!,'?;::~~<ov ). άναγορεύσεως,, 49,22 s;~~φ:.~~~ς) ( in mgn. ), 5 ι,6 sq. : 
;, μετ( δ.) τής δεσπ(.οι~ν(~ς) 6Λ(εως} tπl ταρσον, 52,15 sq.: Ιiλω-

Α.κ.στρατlα τού βα(σι)λ(έως). απο της π(')' _ ~ολέμ(ου). τών τε ρωμαlων. 
, ~, 5g 2οsq·περι του ~ , 

""' ... ς τής μοψου εστιας, • · · _β ( )'(' ς) άπο ταρσού επανο--·ι l. η]ς του ασ ι Λ εω . καΙ ταρσlτ(ων}, 61,6 sq.: περ ') Λ( ) 1 τής προς α~τdν άποστολής. 
δ.·(ου) πρdς την κων(σ)τ(αντι)v((ο~ π)ο, :νβ. σ:~(έως) καταμυσών, 63,5 sq.: ,,,,,,,. • • 62 . έκστρατ εια του α ~ 
των μυσων, ,10 sq. · , , , , άποστολ( ή}. τού καλοκυρου 

_β ( )Λ( 'ως} απο μυσιας. και _ vπ·····οστροφή του α σι ' ε · _ , , β (σι)λ(έα) μiσους. τού κοινου 
''"' , ( . ) ' • χ(η'} του προς τον α · , , , 
• .,.ι νοσιαν sιc . και αρ , _ τού βα(σι)λ(έως) προlλεύσεως επι την 
της π6λ( εως), 64,22 sq. : περ(ι), της_ 

65 
. περ/ τής εlς σικελον (ον 

'Πηγήv καl. τού πρΟς αύτdν στασιασμοv, •. 19 sq. . . περ(l) τoff γεvο-
) • • τολής ( sιc) 68,3 sq. · Cόrr. in lav manus rec. αναποσ _' 

70 3 
q . έκστρατ(εtα) τού 

~~~ili~i',~,;,··~.r~;~ κατCι τΟν τότε κal ρdν σεισμου, ~ s ·_·β σιλέως. πρός τΟν 
' ' , ' 72 23 sq . δημηγορια του α επι αντιοχειαν, , · · , (' ) 79 9 sq · 

( ') _ - λοκύρ( ου) αποστασ ιας , • · • στρατον, 76,21 sq. : περ ι της του κα 
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περ(Ι) τής του β α( σι)λ( έως) πρεσβεtας προς τοvς μυσοvς, 82,23 sq. : περ{Ι) 
τής προς άγορε6σεως τής σφαγ(ής) του βα(σι)λέως, 85,4 sq,: περ(Ι) τής 
έπιβουλ( ής) του β α( σι)λ( έως) ( in mgn. ), 95,19 sq,: περ(Ι) τώv παρ( a) 
του βα(σι)λ(έωςλ γεvομ(έ)vωv. οΙκονομιών (in ωgn, ), 96,14 sq.: περ(l) 
του χρόv(ου) καΙ του εϊδ(ους) του βα( σι)λ{{ως) ( in mgn. ), 98,15 sq.: περl 
τής του βασιλέως προς τηv του θ(εο)υ μ(ε)γ(ά)λ(ηv) έκκλησtαv εlσελε6-
σεως έπ! τώ στεvθήvαι παρa του π( ατ)ριάρχου ι in mgn. ), 100,13 sq,: 
περ(l) τής του π( ατ )ριάρχ( ου) άvτιόχεtας. προχειρ{σεως, Ι 01,10 sq. : περ(l) 
τής τελευτής του π(ατ)ριtiρχ(ου) κωv(σ)τ(αvτt)ν(ου) πόλ(εως) του πολvε6-
κτοv, 101,21 sq.: δημηγορ{α του βα(σι)λ(έως). προς τε τi]v σ6γκλητ(οv} 
καΙ τi]ν σ6νοδ(ον). περl τής χειροτοv{ας. του π(ατ)ριtiρχου, 103,12 sq.: περl 
τής προς τον σφεvδόσθλαβον άποστ(ο)λ(ής) του βα(σι)λ(έως) περl εlρήν(ης) 
ι in mgn. ), 107,7 sq.: περl τής τού στρατ(ού) προς τον σφενδοσθλάβον. 
παρa τού βα(σι)λ(έως). άποστολ(ής), 113,1 sq.: περ(l) τής τού δουκος 
βάρδα άποστασ{ας, 117,1 sq.: περ(Ι) τής άποστολ(ής) βάρδα του σκληρού 
προς τοv φωκaν, 120,1 sq.: περl τής άπο φυγής τού φωκa τών συνωμοτών, 
121,23 sq.: περ(Ι) τής άποφυγής τού φωκ( a) καΙ προς τa τ6ανα. άνασώ
σεως ι in mgn. ), 125,22 sq.: περl τής τού φωκ(a) άλώσεως. καΙ άπο λαί'
κού. εlς κληρικοv. μετa μεtψεως, 127,3 sq.: περ(Ι) τής συζvγ(tας) τού βα
(σι)λ(έως) μετ(a) τής θυγατρος τού βα(σι)λ(έως) κωνσταντtνου, 130,19 sq.: 
δημηγορ{α τού βασιλέως προς τον στρατον, J 33,4 sq. : περl τής τού βασι-
λ( έως) προς την προς τi]ν ι sic) πραισθλάβαv. &πελε6σεως. καΙ περl τής συμ
βολ(ής) τού πολέμου, 138,15 sq. : περl τών ταδροσκ6θων προς τοv σφενδόσ
θλαβον περl τού βασιλέως &ποστολής, 145,9 sq, : περ(Ι) τής &πο τής μηθ6-
μνης, &πο φυγής. λέοντος φωκii. &δελφού νικηφόρ( ου) β α( σι) λ( έως) τού 
φωκii, 148,5 sq.: περ(Ι) τής τού κουρκο6α σφαγής ι in mgn. ), 156,6 sq.: 
&λωσ(ις) δρήστρας καΙ φυγη σφενδοσθλάβου, 176,6 sq.: περl τού θανάτου 
τού βασιλέως. 

Δύο ή τρείς μεταγενέστεραι χείρες άνέγραψαν έπl τοϋ χειρογράφου κατd 
καιροUς διορΗώσεις τινας τοϋ κειμένου. ~Εκ τών διορθώσεων τούτων μία 
μόνον πηγάζει ίσως εξ άvτιβολ;jς: η έν 166,2 ι f. 318r ), iiπου ό διορΙJώσας 
συμπληροί έν τii ό)ι;ι: έδε{ματο παρ( εκπέμπει). Α1 λοιπαi διορ!Jώσεις ε!ναι 
α[ eξijς: 11,19 ι 274V): κρητώv ι in mgn, ), 24,9 ι273v): σύνεμος, 91,9: 
ταφfί add. post προσέταξε ι in mgn. ), 106,23 ι 301 v) : διαγονtσασθαι ι in 
mgn, ), 124,22 ι 306V): οfJτω ac δt in COffipendίίs, 143,16 ( 311V): μαχό 
( in mgn, ), i. e. μαχόμενοι pro οχούμεvοι, 163,7 ι 317r) : θαυμαζόvτωv ( in 
mgn, ), 168,21 ι 3J8V): έπιτο(λi]v) ι in mgn. ). 'Εκτος τών διορ!Jώσεων 
τούτων, έπi τών περιιlωρίωv ούδι\ν άξιον λόγου ύπάQχει Cil.λo, πλrιν τijς 
ποικιλοτρόπου Επισημάνσεως χωρίων τινών. 
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' - διξ Υ- Ι - 4 τού 'Εσκοριάλ. rr. Ό έλληνικος κω 
... ' Διακόνου παραδίδει έκτΟς τοϋ Πα~ι-

0 'ν 'Ιστορίαν του Λεοντος , -δ ξ Υ- Ι- 4 τοϋ Έσκοριαλ, 
• τι τη ' ον ό έλληνικος κω ι , • ( 

- αl δεύτερον χειρογραφ ' ' ' ι τοϋ \'ίίν. Πράγματι, τα εγχειρ . σινου κ ' ως πως έλάχιστα γνωστον μ~χρ , fι περi τijς χειρογράφου 
~το περιεGργ Moravcsik κα\ Μ .. Ε. Co onna ~αι - Η - G. Beck &yνοοϋν 
δ των ο ' ων πραγματεια του . ' ~· ια - βυζαντινών κειμεν , , πρόχειρον και ανεu παQαδ6σεως των του-το ε"ω άντι8έτως μνημονευουν το .. Λε'οντο'" τΟ Οποίον 

, ο'γραφον ' · .. "Ιστορ(ας του '= το χειρ • 'πόγραφον της - 'δ Suppl. 'ξί άποσπασματικον α ' - Hase έν τc'ρ Παρισινι:ρ χω ικι . c α ας: αζiJ τών καταλοιπων του ' "' φαλώς ύπαίτιος ε1ναL ο . σιί>ζεται μετ , , ης κυριωτατος ασ λ 'ψ 
858 1 Tijς &γνοησεως ταυτ λέ τό χειρόγραφον παρα ει α; 

grec . ', ' οίος περιέγραψε πλημμε στατ~ - Λ' τος' Ό Miller, Ε Mιller ο οπ ' ' 'Ιστορια του εον . . • va &ναφέρ~ δτι έv α~τiiί 'περιεχε;~ι ά~ων τοιούτου εϊδους, διεξjjλl!εν, ω~ 
- ο•ποίου δ κατάλογος γεμει σφ ~ - ον μέQος τοίi χειρογράφου και του , υδη"ς το πρωτ u -το ι α μεγιστης σπο , , "'{}εώρησεν οτι του φαινεται, μετ r ' ' λον tOV πρωτου κειμενου, Ε ' υλλή-

&ναγνώσας έν, f. 1 :ο~ τ~~οv καi ώ; ξκ τούτου έχαρακτ~ρισ~ πι;;:~~eοn 
σΔ~~~;τ::τ~~~ρ:;~υφ~λλων το~των πε~~::~~~ν:.:.ς κ:ι~έ~:~ιr:έντε τoύλ~-~agister >. 'Εν τii πραγμ~τικοτη:ι π~ε δηλοvται έv τοίς τίτλοις τών πλει-

' υγγραφεων, τουτο "' ά φυλλομε-νιστον διαφορων σ . δ' "). βε τόν κόπον ουτε ν 
h λ δ' 0 Mιller εν ε α στων έξ α~τών. Δη α η ' ι όγραφον! • 

' το' ύπ" αίιτοϋ περιγραφομενον χε' ρ!} ο' C de Boor. Οίiτος ερευ-τρησυ _ M'll • ηvωρ ωσεν · , • 
. Τaς &vακριβε(ας του ' ι er ~π ονογραφ(ας τοϋ Συμεώνος και επι: 

vών τήv χειρόγραφον παραδοσιν της ~ρ τοϋ Mi!ler, μετέβη έπ\ τόπου κ~ι 
6uμάiν να έπαληΙJεύσn τήν περ~χραφ;.ν 'δημοσίευσε λεπτομερi'j περιγοαφην 

"i';'i,ci•'"'- έ!;ήτ,ασε τό χειρόγραφον, άχολου ως ε : " ; δΒν παραλείπει vd μν1'}μο-~' ' iiνiJα ως εικος, ' 'Ο έν ff. 1-234 περιεχομενων, ' 'δ "' 'Ιστορία τοϋ Λέοντος . 
ff 83v 121 v παραδι εται •ι ' - χει--νεύση και Οτι έν . , . eι , άλλα κεί.μενα έν τι$ πρώτφ μερει του C. de Boor, παρατηρησας οτι τα 

. σ 399. Μ .. Ε. Co lon n a, ε~.ιr· ι G Μ ο r a v c s i k, Byzantinoturcιca, I,b .. bte der byzantinischen Lιte· 
• . . - G. Β e c k, ϋberlieferungsgesc ιc . αν., σ. 69. Η. . . th, ue de 
ratur, έν&• άν., σ. 443. uscrits grecs de la bιblιo eq' , 

ΙΙ Ε Μ i 11 e r Catalogue des man , δεν περιλαμβάνεται εις τον 
• • I 184 - 186. το χειρογραφον ' ϋ "Eσκo-I'J;:scurial, Parιs 1848, σσ. 'λ τών έλληνικών χειρογραφων το δ' 

έχπονη{}-έντα ύ;τQ Α. Revilla νέον κατα, ογον Συμπληρωμα:ι;ικόν κατάλογον εiς 1.10 
QtάΛ. τοϋ όποίου έξεδό&η μόνον είς τομος. 

8 ' • · • G d Andrέ:s .. -~· ·ν σσ. 81 · 5. τόμους ετοιμα'ζει ο · e. ' Chronik des Logotheten, εν·u· α ., 
f'~~'j;~~1{?/ •..•.•..•..•. __ s c. d e Β 0 0 r1 Weιteres zur !I 
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ρογράφου >jσαν άντιγεγραμμένα κατ' έ,.ιτομήν, έ,ίστευσεν Ιίτι τοϋτ' αύrο 
συμβαίνει και προκειμέι·ου περl τi'j; 'Ιστορίας τοϋ Λέοντος, τiιν όποίαν 
περιγράφει ώ; « in iihnlicher Weise stark epitomiert » '. 'Αλλ' έπλανήΟη 
ώς προς τοϋτο δ έκλεκτος φιλόλογος, διότι ή 'Ιστορία τοϋ Λέοντος παραδί· 
δεται δλόκληρος έν τψ χειρογράφφ. Κατωτέρω παρα{}έτομεν νέαν λεπτομ,. 
ρεστέραν περιγραφ1)ν τοϋ κώδικος, τον όποίον έξητάσαμεν έκ μικροφωτο· 
γραφιών άποσταλεισών ε!ς ijμάς εύγενώς ύπο τοϋ Institut de Recherche 
et d Ήistoire des Textes. Συμπληρωματιχaς έπίσης πληροφορίας περl 
τοϋ κώδικος παρέσχεν ε!ς ήμάς ij διεύ{}υνσις τi'jς βιβλιο{}ήκης τi'jς μονijς 
τοϋ 'Εσκοριάλ. 

Ό κώδιξ σύγκειται έκ 326 χαρτrfιων φύλλων. 'Εκ τούτων τa 11 πρώτα 
δεν φέρουν άρί{}μησιν, τa δε έφεξijς είναι ήρι{}μημένα δι' άραβικών άρι· 
{}μών 1·315. Ta φύλλα Εχουν διαστάσεις 35,8Χ23,6 ~κ., ij δε γsγραμμένη 
έπιφάνεια αύτώv 25 Χ 16 ~κ. Το κsίι.ιενον sίναι μονόστηλον καl ώς έπl το 
πο),iι ύπάρχουν 34 · 36 στίχοι κατa σελίδα. Το χειρόγραφον έξ έπόψεως Ιiλης 
άποτελείται έκ δύο χωριστών τμημάτων, το δεύτερον τών δποίων dρχεται 
άπο τοϋ f. 235. 'Αμφότερα τa τμήματα ταϋτα είναι γεγραμμένα ύπο μιάς 
καl τijς αϊιτijς χειρος καl άσφαλώς σύγχρονα 2, μόνον δε δ κατd τ1)ν στάχω· 
σιν προστε{}εlς έν άρχfi πίναξ τών περιεχομένων είναι γεγραμμένος διd χει
ρος τοu έν 'Ισπανίι;ι δράσαντος γνωστοu Κρητος κωδικογράφου Νικολάου 
ΊΌυρριανοϋ ι de la Torre) '· 

Ή Ιστορία τοϋ χειρογράφου είναι έπαρκώς γνωστή. Τόπος γραφi'jς του 
1 ΑUτό&ι, σ. 83. 
2 

Ό C. de Boor πιστεύει iiτι ο! έν f. 234 v στίχοι ε!ναι yεγραμμένοι • von 
spaterer Hand > και δτι έκ τοu f. 235' • beginnt eine vo!Jig neue Handschrift, 
die nur durch den Einband iinsserlich mit der vorhergehenden verbunden 
ist • ( l!νt}' άν., σ. 84 ). Ταίίτα δsν έπαληt}εύονται έκτης έξετάσεως τοu χειροyρά· 
φου. Ή γραφη τοu f. 234• ε!ναι όμοιοτάτη προς τi]ν γραφi]ν τών aλλων φύλλων, 
τά δε έν ff. 235 · 315, ώς και τά κείμενα tοίί πρώτου μέρους, ε!ναι εtλημμένα έκ 
διαφόρων έλληνικό)ν χειρογράφων της Βενετίας ύnο τοu α~tοίί άντιyραφέως, Τά έν 
τφ χειροyράφφ έγράφησαν κατά τi]ν α~την περίπου έποχήν, ij δs στάχωσις άσφαλώς δέν είναι πολιJ μεταγενεσtέρα της άντιγραφijς. 

8 

C. de Boor, ί!vi}' άν., σ. 82. Περi tou Τουρριανο;; πρβλ. Κ. Α. de 
Μ e y i e r, Les manuscrits grecs de Leyde ecrits par Nicolas de la Torre, 
Scriptorium, τ. 5 ( 1951 ), σσ. 46 · 60. Χ. Γ. Π α τ ρ ι ν έλη, •Ελληνες κωδικογρά· 
φοι τών χρόνων tijς "Αναγεννήσεως, •Επετηρίc; toίi Μεσα,αινικοϋ "Αρχείου της ~Ακα
δημ(ας Άιtηνrον, τ. 8 • 9 ( 1958 · 1959 ), σσ. 1]5 ·116, όπου πdσα /j προγενεστέρα 
βιβλιογραφία. 'Υπο TOU G. de Andres !!χει άναγγελιtη μελέτημα ύπο τον tίτλον 
Biografίa del copista griego escurialense Nicolas de la Torre de Creta έν τφ 
τόμφ Estudios coωplementarios al catalogo de cόdices griegos de ΕΙ Escorial, tόν όιtοίον έτοιμάζει πρΟς έκδοσιν. 
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.. ~ αυτφ κειμένων, ώς ' ~ - τα πλείστα των εν ' " κο-~ λώς ή Βενετια, αφου ' ~ξ "λ~ηνικών κωδικαιν _ευρισ ύπi]gξεν ασφα , ω εiναι άντιγεγραμμενα ε ε \cι περl τής ίστορίας του 
_(!. .. καt(J)tEQ I .. επίσης οσα " .. ιια λεχun ' , τοϋτο συμφωνουν ; ' αφον ανηκεν 

μένων έν Βε;ετ,~~ ~~~άγεται έκ της βιβλιοδεσ(~ς, :~ϋχ~~~~~s, Francίsco 
εtναι γνωστα. {}' ην τοϋ ~λληνομα{}οϋς καρδιναλιο~ υ)λέκτου Ελληνικών χει· 
εtς τi}ν βιβλιο ';';obadί\la ( 1508 ·1566 )., Υ~Ιω στλ~υ 'σ τ~ν πρώτην φορaν προ d Mendoza Υ 'β δlς εις τα ια\' , iιν 

e 1 'Ο καρδινάλιος μετε η • δΕ yνωστον δτι κατα τ ρογράφων . ' ' δsυτέραν περl το 1555, ·~ναι " παρήγγελλε ,η, &ντι· 
.τοϋ 1550 και τη; _ η' γόραζεν έλληνικa χειρογ?αφα. η, οϋ βιβλιο{}ηκαρίου 

. 'ν του εχει - "β η-θειτο υπο τ παραμονη - κειμένων. Ε!ς του το ε ο , ' ϋ i!τους 1548 διέμενεν 
γραφ1)ν ~λληνικJων Paez de Castro, δ οποίος .απο _το 'yράφη καl δ κώδιξ δ ' τωρος uan • " , τfιν εποχην ε ' του οκ ~Α λ .. ς λοιπΟν κατ εκεινην ' 'γραφά του μετεκομι~ 
, Ρ ' n 2 σφα ω - δ αλίου τα χειρο " 'λ εν ωμ . , ' {}άνατον του καρ ιν , ' καταλήξουν εν τε ει Υ • Ι. 4. Μετα τον 'λ έκείιιεν δΕ εϊς Τολέδον, δια να , τii Biblioteca 

" ~Εσχορια , , , - εύρίσκονται εν σιιησαν εις " ·ν τα πλείστα εξ αυτων , Ούτος dγνωστον 
εtς Μαδρ[την, οπου νυ Υ Ι. 4 '- τύχη ύπijρξε διαφορος. ' ' - Χαλκο· 

τ ... c.Οδικος ~ ΙJ ' "Ιστοριαν του Nacίonal. ου ~ - - Υ. Ι. 6 ( περιέχοντος την ' ' ϋ δποίου 
e '{} ε τα του νυν τα τον {}ανατον το πώς, ευρε η μ - - Juan Paez de Castro, με , 'ν βιβλιο{}ή· 

κονδύλη) εϊς χsιρας τ~υ , -ν άλλων χειρογράφων του εις τη 
) " -λ{}εν όμου με τα τω ... 1572' 

( 1570 ει ση , λ , ν 1 ην Άποιλίοu του · , τα ι yεγραμμένα 
- "Εσκορια τη - - χώσεως φερον κην του , - ώτου τοϋ έξωφύλλου της στλα 2) « Σvμεwν τού» δια χει· Έπι του ν Συ εων θεο ογ. » • ) 

' •ξijς τρία σημειώματα : 1
) « μ is ( Grynei Η ist( or )ia διαγεγραμμενα _ τα ε _ ' 3 ) aSymeon , 'ρι{}μήσεις του Ο τοίί Τουρριανου, και • ' αι έπίσης αί παλαιαι α , "' 

ih:ologi noui Historia". Αναyραφον~ Α J 8). 'Ακολου{}οϋν τα 11 α;ε~ 
VI 2 3 ΙΙ. ]. 1 και . . ' • ραμμένος υπο χsιρογράφου ( · · • , Ε ff Ι . Ι vr πsριεχεται ο yεy , , 

, ύλλα ι Ι. ΧΙ). ν • 'νων περιλαμβανων μετα ~~~~-····α~'ρ:~~ι8μησεως φ - πίναξ τών περιεχομε , , Τ' f V εtναι Νικολάου Τουρριανου , , φ" χειρογράφφ κειμενα . ο . 
- ')λ πάντα τα εν τ δηλώσεως των φ υ • ων 

. . du fonds grecs de l'Escu-
a u χ Essai sur les orιgιnes Ι 4 ρβλ σσ. 75- 76. 

1 Πρβλ. C h. G r Μ' 60. 79. Περl τοu κώδικος Υ. . π . 

rial, Par~s '1880, σσ. 45. ' , • LVIII. 'Ο κώδιξ περι· 
2 Αυτο&ι, σ. 76. C t'logo ενσ.• αν., σσ. LIV Ε 'λ τΟν όποίον β λ Α R e v ί 11 a, a a • , ν του • σκορια , 
' Ι!ρ ; ~ , τών !λλην<χών χειρογραφω. , 'Simeonis Theo· λαμβάνεται εν τφ καταλογφ - 1579 . Gulielmus Lιndanus. 

, . Σ τ'μβριον του 0 _ έξεπσνησε κατα επ ε . "νt}' dν σ. 510 ). • περιγραφήν <ου 
logi Historia • (Ε. Μ ιll(e" r.fl.·ε άν σ ·s2 ), ψέγων την εσφαλμεν~ν ενον εν πολλοίς 

4 Ό C de Boor εν ., , · . λ-ς τΟν προτασσομ . , 
· , άντεγραφεν απ ω ένων και .πιστεuει Miller λέγει Οτι ούτος συχνακις - yεγραμμένον πίνακα περιεχ~μ , οις ό Μίl-

, • • το\i Τουρριανου δ y Ι _ 4 Εν τοuτ χειρογράφοις κα.ι υπο , ένοu περl τοu κώ ικος . ~ • όποίος περιλσμ· 
δτι tO α\ιτΟ συνεβη και προκειμ 'δ' τΟν πίνακα τοϋ Τοuρριανου, ο • iα άοχοιιΡvη 'i'ii~''fu•iC.cc'······ le•r • δ' • ε'γνωσεν ου ε ' , δ ακόvου ιστορ ι.:. r-:::-· φαtνεται Οtι εν αν - ' ( έν ι IIIV: ((Αεοντος ι 

πάντα τα κείμενα του χωδικος 
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κενόν. 'Εν f. Vrr περιέχεται ii άρχ1) λεξικού ( Inc. : "Αλφα τd στοιχείον. 
Des.: γ{νεται δi! παρά τd βω βα{νω ). Πρόκειται ένταϋ1'Jα, ώς λέγει ό R. 
Reitzenstein, περi τijς άρχijς τοϋ Μεγάλου 'Ετuμολογικοϋ 1• Θεωροϋμεν 
πι1'Jανον Ιiτι ή άρχ1) τοϋ λεξικοϋ άντεγράφη έκ τοϋ Marc. Gr. 530, ό όποίο; 
άνijκεν είς τ1)ν βιβλιο8ήκην τοv Βησσαρίωνος 2• Κάτω δεξιa έν τfi φ~ έπi 
τijς αύτijς σεi,ίδος φέρεται ύπο τον τίτλον "'Αμμωνtου» καi γεγραμμένον 
ύφ' έτέρας χειρος το ),ijμμα "aβαξ» έκ τijς άρχijς τοϋ γνωστοϋ iiργou « Περi 
όμοίων καi διαφόρων λέξεων» τοϋ 'Αμμωνίου. Καi τοϋτο πι1'Jανώς άντε· 
γράφη iiκ τινος βενετικοϋ κώδικος ( ώς εlναι π.χ. ό Marc. Gr. 652) η έκ 
τijς πρώτης έντύπου έκδόσεως, γενομένης έν iiτει 1497 ύπο του •Αλδοu 
ΜαΙ•ουτίοu. τα ff. vrv. xrv εlναι ayραφα, πλ1)ν του f. vrrr, έπi τοϋ 
όποίου άναγQάφεται : "Συμεcbν τού νέου θεολόγου lστορ{αι, καi ύποκάτω 
«Symeonis Juuenis Tkeologi Historicus Liber>>. Ta περιεχόμενα τών !]ρι· 
{)μη μένων φύλλων iiχουν ώ; έξijς: 

1 ) ff. 1 • 6V : "Βιβλtον lστορικdν συλλεγiν iκ τής β{βλου τής γενέσεως 
καΙ lτέρων β{βλων, lστορικων τε καΙ χρονικων, δπd σ υ μ ε ω Ρ τ ο ύ Ρ ι! ο υ 
θ ε ο λ 6 γ ο υ ( έσβεσμένα καi yεyραμμέΙα έκ νέου όπο άλλης χειQός ), καΙ 
lτι!ρων διδασκάλων»." Ανω δεξιa έν τfi φ~ είναι yεyραμμένα τa ι3ξijς: "Immo 
Simeonis Μ agistri Logotketae quem Setki filium vocant. Erasum vero cogno
m.en et pro eo: τού νι!ου θεολόγου, casu an consulto} su.bstitutam». Πρόκειται 
περi τijς άρχijς τοϋ χρονικοϋ Συμεώνος τοϋ AoyoiJέτou, άκριβώς ώ; iiχει έν 
τφ Paris. Gr. 1712, ff. 6r · J2V 3, όπόΙJεν iiχει άντιγραφij '. 

2) ff. 7r. sar:. Εν τοίς φύλλο ι ς τούτοις περιέχονται έκλοyαi έκ τijς ΧQΟ· 
νοyραφίας τοϋ Ψευδοσυμεώνος, όμοίως είλημμέναι έκ τοϋ Παρισινοϋ χειρο
γράφου. 'Εν άρχfi ό τίτλος « Τtνες εlσlν ol aπd Λάμεχ &ναιρεθι!ντες» ( = Paris. 
Gr. 1712, f. 21 ν). Είς τaς έκλογaς έκ τοϋ Ψεuδοσυμεώνος παρενεβλήιJησαν 
καi aλλα τιvα έν τ ψ κειμένφ η έν τfi φ~, είλημμένα έξ ετέρας πηyfiς '· 

3) ff. 83ν. 121 ν: "Λι!οντος διακόνου [στορ{α &ρχομι!νη &πd τής τελευ
τής τού αύτοκράτορος κωνσταντ{νου μι!χρι τής τελευτής Ιωάννου τού αύτο
κράτορος, τού tπιλεγομι!νου τζιμισκή». 'Ομοίως, ώ; {)ι) δειχiJίi, άντιγεγραμ· 
μένη έκ τοϋ Παρισινοϋ χειρογράφου. 

dπό τής τελευτής τoii αiJτοκράτορος κωvσταvτlvου μέχρι τής τελευτής lωάvvov roii αiJτοκράτορος τoiJ έπιλεγομέvου τζιμισκif~ διήρηται δέ εlς ίστορίας t
1

, 83);), 

' R. R e i t z e η s t e i n, Geschichte der griechiscben Etymologica. Ein 
Beitrag zur Gescbicbte der Philologie in Alexandria und Byzanz, Leipzig 1897 
( άνατιίιτωσις Amsterdaω 1964 ), σ. 215. 

2 Αύτόitι, σσ, 212 ~ 213. 
s Πρβλ, άνωtέρω, σ. 48. 
4 C. de Boor, έν{}' άν., σ. 82. 
5 Αύtόft-ι, σ. 83. 
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I I )) και -δποκάτω ' έτέ ας βlβλοv κατα Ο'vνοψιν .... ο εν-ff 122r ·13Ψ: «Εξ ρ _ ·-. ρ'ωμανού των πορφυρ γ 4) · • αντiνου των υιω D s · λ 'α βασιλεiοv και κωνστ_ • - τζιμισκή τελευηjσαντος. e •.. πβασι ει Ι . Tov βασιλέως ιωαννοv, τovf 136r. «tκ των τψ σοφωτατφ 'των» nc. · ~ β 'ρια Εν · -νη . ' τη-ς βασιλε{ας επι ατη . ', f 137r. "lκ των του σοφω· αϋτα τα ' •Επίσης εν · · - , -τοι - λλ- ίστορηθεντωνJJ. , , f 
13

gr: «του αυτου 'λ τω ψε Ψ , ~ ' βiβλου» και εν · , μιχαη , - , f 138ν: "εξ ετερας '- ' - 'λ τού βασιλεως". τάτου ψελλουλ;lα ε:ερ.Ι κωνσταντiνου τού δούκα ~ου υιο~ :;,~:ς έκ τοϋ Παρισι-λλοv βασι _ ψ)' ϋ εί)ημμεvαι ω , ψε ' , - 'Ιστορί"ς του ε ,,ο ', - ,. ' &πόσπασμα περι Έκλογαι εκ της , 'λ - f 13Ψ εν τη φ~ μικρον - ι 
άφοu. Εν τε ει του . , 'ξ έτέρας πηγης . νοϋ χειρογρ 'Αλ ·ξ' Κομvηνοϋ, είλημμεvον ε " ) . 230v. Έv τfi 

- βασιλεία; ε ιου • 'λλ 8μεινεν αγραφον , της ff 140V (το recto του φ υ ου , λ • τού κομνηνού. Des. : και 
5 !ξ έ~έρας βiβλου". Inc.: βασιλεiα, α tεξιο~τέλος τού παρ6ντος βιβλ{ου φ~'q.• «ε 'μενοι και ε τα " - " δο· . • β δ'σαι καθυπισχνου , 'λλ' 'κλογαl εκ της εκ τοίς προσω α ι • " • " C de Boor' α ε , VII 

- Θεώ δ6ξα». Ούχt έπιτομ~, ω, ο. . ( Μεσαιωνικiι Βιβλιοilηκη, τ.. ' τφ ·" , Κ Σά1'Jα Χρονικης Συνοψεως " , "ς ίiδειξεν ό Α. Ηeιsen-ΙJείσης υπο · 1 556) ή ο ποια, ω • Σ 
Βενετία. Παρ(σ.ιοι 18~4, σσ~οϋ .μητρο~ολί τοu Κυζίκου Θεοδώ~;u 8:o_u13~~~: 
berg εtvαι πραγματι εργον ,, 'ναι έκ τοu Marc. Gr. 407' . 

; Α" • λ yαi εtναι ει,ημμε ό ' τaριωτου. ι εκ ο • - Χοονικijς Συν ψεως . r r. 
μοvαδικοϋ πλήρους χειρογραφ?υ τ~ς lθν~υς των τούρκων", ff. 232 . :14 . 

6) ff 230v. 232r : «περι του ' - 'βη'ρων τών πρdς έω». πο· 
· , 234r "περι των ι , , -ιπερl -rών πατζινάκων», και -~Ι ' νου Σκυλίτζη, είλημ.μένα όμοιως.ε~ τ~ν 
" - ~Ιστορίας του ω αν , ούτων τα οπο ι α σπάσματα εκ της - 407' Περl τών &ποσπασματ~v τ " 'Ρ Κ a z. 

ff 138v. 142r του Marc. . - διέλαβε προσφατως ο Α. . λ 
• ' &παντωνται, · · η.. Β ου · α'ι· εν i!λλοις χειρογραφοις t" a Instituta za IstorιJa τ ς κ k"J't • Izves ι]a n , 544 

d an, Ekstserpty S ι ι sy, εν - 14. 15 ( 1964 ), σσ. 529. . ' ' 
'Ακαδημίας τών Έπιστημων, τ. λ - Inc . Ψυχη περιττα μη. •··•··~~~...-c-~·rαc~ικ,?~ , β • χωφε εις». · · , 

'c 7) f 234V: «στiχοι ιαμ ικοι ψv. • , νηπiων. Το στιχουργημα 
. " ' d μικοολvπον εστι L Gr σοφlζεσθαι Θι!λε. Des.: επει ~ , - Μαvου1)λ Φιλij εκ τοϋ aur. . . 

τοϋτο έξεδό1'Jη μεταξiι τών :'οιησεω~ τo:elis Philae Carmina, τ. Ι, Parιs 
3219 

f 29lr όπο Ε. Mιl!er, an, ' • 'ov «Θεοφυλάκτου Βουλγα-
' ' . ' • ι 11πο τον τι" δ' , 

1855 σ 443. Το ποίημα φερετα b G 
3

24 i!νευ τίτλου ε εν 
I • ' \ λ ούμενοv» εν Otto on. r. ,' 'δ ϋ SΕσκο-ρlας νουθεσια προς υπ , _ , ράφη είς τον κω ικα το 

Marc. 407' f. 142t, όπό1'Jεν ασφαλως αν τε γ 

. ι· "schen Hand· ι Αύτό&L, σ. 8!. Mitteilungen aus ιta ιenι 
. ' Α. Η e i s e n b e r g, Analect"i. Miinchen 1901. σσ. 11- 13. . . 

schriften byzantinischer Cbronogra~ en, . Α Μ. Ζ a n e t t i. Α. Β ο n g ι.~ 
'Πρβλ περLγραφfιν τοϋ χειρογραφοu παdρ~ . manu scriptorum, Venetιιs )c~;;~S;~~··c"··- van . . "bl" th ca co ιcum :~~: n i, Graeca D. Ma.rcι Βι ιο e έν&" άν., σσ. 8. 10. 

1740, σ. 198 και Α. Η e ι s e ~ b .e: g, σσ 10. 11. 
4. Α. Heίsenberg, εν& αν., · 
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ριάλ 
1

• ΤΟ στιχούργημα έξέδωσεν ύπΟ τΟ 0\'ομα τοϋ Θεοφυλάκτου Βουλγα· 
ρίας καi έκ πάντων τών χειρογράφων ό S. G. Μ e r c a t i, Poesie di Teofi· 
Iatto di Buigaria, Studi Bizaηtiηi, τ. Ι, Napoli 1924, σσ. 188- 189. 

8) f. 234'. Χρονολογικαi σημειώσεις περi τών πατριαρχών Κωνσταντι· 
νουπόλεως, &πο τοϋ 'Ιωάννου Καματηροϋ ( 1199·1206) μέχρι 'Αρσεν(ου 
Αύτωρειανοϋ ( 1255 ·1267 ), καi περi του ΙJανάτου τών αύτοκρατόρωv. 'Αν
δρον(κοu Δ" καt Μανουηλ Β" τών Παλαιολόγων. Κα! α! σημειώσεις αi'ίται 
εΙ ναι είλημμέναι έκ rοϋ Marc. 407, Ο που φέρονται έv f. 1 ν 2, 

9 ) 235' · 244 v : «Θεοδώρου δούκα του λασκάρεως viov τού -δψηλοτάτοη 
βασιλέως κυροϋ ίω&vΡου τοϋ δούκα. έγκώμιον είς τΟν πατέρα αύτοϋ τΟν αύτdν 
ύψηλότατον βασιλέα κυρdv ίωάννην τόν δούκανJJ, Inc.: Τφ πατρί τήν νικώ
σαν μοίραν προτ{θημι. Des.: πατρικfί εύ~οκίq. είς αίώνα τόν δ.παpτa·. "Ανέκδο-.. 
τον. Άποσ,άσματα lδημοσ(ευσεν η Μ. Α. Α η d r e e v a, Α propos de 
I'eioge de I'empereur Jeaη ΙΙΙ Batatzes par sοη fiis Theodore Π Lasca. 
ris, Aηnaies de I'Iηstitut Koηdakov, τ. 10 ( 1938 ), σσ. 133. 144, οπου 
και πάσα η προγενεστέρα βιβλιογραφ(α .. 

10) ff. 245r · 248v: "Θεοδώρου δούκα τού λασκάρεως lγκώμιον εlς την 
μεγαλόπολιv νίκαιαν». Inc.: ~Ανδρες <L νικαείς, ή περιφανεστάτη πόλις ύμών. 
Des. : &ντιστρ6φως τήν ν{κην παγκλεώς ποριζ6μενοι. 'ΕξεδόΙJη ~πο L. 
Β a c h m a n η, Theodori Ducae Lascaris imperatoris in Iaudem Nicaeae 
urbis oratio, Rostock 1847. 

11 ) ff. 249' · 254 v : ιι Θεοδώρου δούκα τού λάσκαρι υiούc τού -δψηλοτά
του βασιλέως κυροϋ ίωάννου τοϋ δούκα». In mgn.: (rέλείπετο έκ τοϋ άντι
β6λου ή dρχή τούδε τού λ6γου». Inc. έν f. 249v: ..... καi πδ.ν το λαμβάνον 
τ6πον δv οδκ Ι!σχε. Καt έv f. 251 r μετa τaς λέξεις «κυκλοειδή καΙ σφαιροειδή 
καl &ποκατασταrικi}ν κατάληξιν» σημειοUται «έλεtπετο;ι, Des.: γνησιώτατοι 
λάτραι τής δόξης αύτijς, εlς αίώνα dπέραντον. "Ανέκδοτον. 

12) ff. 255'c· 2571
"; ιι Τού αδτού Θεοδώρου δούκα τού λάσκαρι. lπιτd

φιος είς τόν βασιλέα τών dλαμανών κυρόν φεδερίκον». Inc.: Περi άρχικοϋ 
dνδρός τε και στρατηγού. Des. : τι:'ι τοϋ άρχομένου· και τιl τού CiρχοΡτος lδιώ
ματα. ΈξεδόΙJη ~πο J. Β. Ρ a p p a d ο p ο u Ι ο s, Theodore ΙΙ Lascaris 
empereur de Nicee, Paris 1908, σσ. 183 · Ι89, κα! Ιν συνεχε(~ μετa μικρών 
βελτιώσεων ύπΟ Σ. Δ ραγού μ η, Θεοδώρου Δούκα Λασκάρεως επιτάφιος 
ε!ς Φρεδερίκον Β' βασιλέα τών 'Αλαμανών, Βuζανr(ς, τ. 2 ( 1911·1912 ), 
σσ. 404-4Ι3. 

13) ff. 257' · 260r: ιι Τού αδτού Θεοδώρου δούκα τού λάσκαρι. του υιου 
τού ύψηλοτάτου βασιλέως κυροϋ lωάΡΡου τοϋ δούΚα. έγκώμιον είς τόν μέγαν 

1 Αύtόitι, σ. 9. 
2 Αύtόι'tι, σ. 13. 
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Π/ 8Ρ Uλλους δεί θαυμά-' τΟν άκροπολίτηνιι. Inc.: αντας μ φίλ6σοφον γεωργιον / υ~τοϋ Λίαν σημαντικΟν κείμενον, παρα· , ' '7 τών πτερvγων α . ' Γ ' ζειν. Des. : εν σκε~. " , • - - Α Heisen berg, πολλιΧ πsρι εωργιου 
δ 'tω'" άγνοη88ν και υπ α~ το~ του . 
ο~ " , 'ψ τος Ανεκδοτον. / -

• Ακροπολι του γρα αν . - ~ - θ δώρου δούκα τοϋ λασκαρεως του 
14) ff. 260'. 262r: "!'ου αυτ~υ, ~;vου τού δούκα. &πολογητικος πρ6ς 

- • ' ' υ βασιλεως κυρου ιωα ' θ Ι . 
v. ίοϋ του vψηΛοτατο ~ I ' ηΡ έαυτώ &γαγεσ αι». nc .. 

1 ~ - ώθοϋντας αυτον νυμφ • , ~ , τινας τών φιλων αυτου λ δ ' Des . iv προβιβασμψ καθ εκαστην 
~ ' ό πειράζοp κ v ωΡιον. . . Πολύ μοι εστι τ 

tπεντρυφώ. 'Ανέκδοτον: - ' - θ δω' ρου δούκα τοϋ λασκάρεως. πρός 
62r 268' . ιι Του αυ~ου εο ' δ 'λ 

15) ff. 2 • . , ' δπο{ους δεί είναι τους ου ους • γεώργιον ερωτησαΡτα J ~ -τον μουζάλωνα κυροv , ' δ "ους" Ιηc . 'Αλέξανδρος ο των 
, ' 

1 ρ{ους εις τους ΟVΛ · · · , elς τούς κυριαυς και τους κυ ' ~ - σ φlσαι τfί ένεργεία τοϋ άγtου πνεvμα
'λλ' ων μiν βασιλεύς. Des. : και ημας ο , . ' • " Ε L a Ρ Ρ a. ε ην ι ' ~νάλυσιν εδημοσιευσεν η . 
τος. 'Ανέκδοτον. • ~~ο.σπ.';r~τ: ;~~o~ore ΙΙ Lascaris, Actes du VIe Cοη· 
Zizica, Un traιte ιη,e ι ι· Ι Paris 1950, σσ. 119· 126. 

t. Ι d'Etudes Byzan ιnes, τ. , , , 
grCs Ι nterna ιona - ' - θ δ ' ου δούκα τοϋ λασκάρεως εγκω-

) ff 268 r 270v . , Του αυτου εο ωρ , , 
16 · · · . Α, λ. τ{ς ε~φρα[νει τα σωματικα ~ , , ' d χαρlεντα». Inc. · υ ων 

μιον εις το εαρ και"τ ν ' I tεντα ώς έκμιμούμενος. ~Ανέκδοτον. 
αlσθητήρια. Des. : εαρ και :;,ο~ χ~ρ - θ δ 'ρου δούκα τοϋ λασκάρεως κωμω-

17) ff. 271 r. 282r: '"ου αυτου εο ω " Ι . , Επέστη 
- ' - 'κιστον και χεtριστον οντα». nc .. δtα εlς τΟν βαγιουλον αυτου κα λ- , φαι'ρετον προσφυfj και αlώνιον. 

λ - ~ 'α Des . κ ηρον ανα ' μέσον τών κα ων η κακι . . . , 
, '] ασμάτων Άνεκδοτον. 

Ta ff. 280v. 281 r μετα μι:_γα ;ων_ χθ δ ' . δ ύκα τού λασκάρεως υ!ού τού 
8 ) f 282r v. «Του αυτου εο ωρου ο , , 

1 . • . - ~ ' - δ ~ πρός τινα κρυψινουν ειρω-
,~~~~ .. c~.·.~· η~οτιιτοι βασιλέως κυρου ιωαν~ου :οτυο' ρ~ο~δκοα; σvσσηκάζεσθαι τψ κανθάρφ. '* 1 ~ ' Inc . Ποτε και vευ6μεvον προς αυτον. . . - , ' • f 282v τα ff. 283. 284 ι'.iγραφα. 

:t;::i{:~''+c:c .. ·.·· ~Ανέκδοτον. ΤΟ κείμενον τελευτ~ ελλιπες ~ν . ,'~<ιεν &ντεγράφησαν έν τ@ 
, , • 1 .ο;; μετιΧ βεβαιοτητος που , Δεν εtναι δυνατον να .εχυ., Θ δ, Β' τοϋ Λασκαρεως 

, c " - ύτοκράτορος ""εο ωρου κώδικι τα ως άνω εργα του α _ ζ , ων χειρογράφων. Πάντως 
- "ξ ι άντων των σφ ομεν ' ι'Jνευ συγκριτικης ε ετασεως π , , " Ρ rι"s Supp!. grec 37 και 

· ~ 'ξ δ'δουν τα κειμενα οι a · κατ α τη' ν αύτ ιιV τα ι ν παρ α ι ι α' "εσγα τοϋ Θεο· 
" " - " τεγραφησαν τ 472. ΠιΙJανώς Ικ τοϋ δευτέρου εξ αυτ~ν α!ν - 130U αϊών~ς και ποοέρ· ' ' τ· ' φον τουτο ε ναι του δωρου Λασκαρεως. ο χειρογρα , 

6 
, - u" πο' Κωνσταντί· 

χεtαι έξ ~Ιτ-αλίας 1. ΤΟ πρωτον αντεγρα • , 'φη τον 1 ον αιωνα 

νου Παλαιόχαππα 2• 

• λλ -v Saibante καί Gianfilippi έν ι Ήγοράσfl-η κατιi τi]ν, πώ~ησ.ιν τ,ων σu :τ~i~nale έν εεει 1843 (πρβλ, Η. 
καl είσfιχ#η είς την Bιblιotheque Ν ·ι d Supplement Grec de la 

Ο m ο n t Inventaire soιnmaire des manuscrι 5 u 
Bibliothe~ue Natίonale, Paris 1883, σ. XII ). 

2 Η. Omont, εν-ο-· άν., σ. 37. 

ι 
11: 
<I 

!Ι 
I 
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19) f. 235r ·ν: ''Τού γεμιστού κυρού γεωργtου προθεωρ{α τού παρόν-
'' Ι π θ' I I ~ I 1' , ' τος ,,ογου». nc.: εριπα ες μεν το προοιμιον και οιον γενοιτ ίJ.ν &δελφφ. 

Des. : τέχνης aναγινώσκοντι Θεωρείν. 'Εξεδό{)η fJπό Σ π υ ρ. Λ ά μ π Q 
0 

u, 
Παλαιολόyεια χαl Πελοποννησιακά, τ. Γ', εν 'Αiιι]ναις 1926, σσ. 3. 7. 

20) f. 285 v: rr Περ! τού χαρακτήρος τού λόγου τού lφέσου κυροϋ lωά
σαφ». Inc. : <Όσα μiν ώς έν προθεωρ{q. Des.: τip άναγινώσκοντι lννοείν. 
•Εξεδό{}η ύπΟ_Σπυρ. Λάμπρου, έ'vθ' άv., σ. 8. 

21) f. 286r: rr Τοϋ βασιλέως κυρού μανουήλ». Inc. : "Ηκω πενθή. 
σων. Des.: συνεισενεγκείν δλως εlχον. 'Εξεδόiιη ύπό Σ π υ ρ. Λ ά μ π ρ 

0 
υ, 

Εν{}' άν., σ. 9. 

22) f. 286r: rr Κυροϋ δημητρ{ου τού μαγ{στρου». Inc. : "Ηλυθον &νδρών 
φέρτιστε πενθήσων. Des. : άριστε οΥομαι άξια τίσαι. 'Εξεδό{)η ύπό Σ π υ ρ. 
Λάμπρου, έ'ν-&• &ν., σσ. 9~10. 

23) f. 286r: rrKvρoϋ ματθα{ου τού χρυσοκεφάλου». Inc.: "Ηκω σε 
παντ' άριστε πενθήσων. Des. : συνεισενεγκείν οlμαι δύναιντ' ίJ.ν δλως. 'Εξε· 
δό{}η ύπΟ Σ π υ Q. Λάμπρο υ, έ'ν{}' άν., σ. 10. 

24) ff. 286V · 315V: « Τοϋ ε~σεβεστάτου καΙ φιλοχρ{στου βασιλέως κυρού 
μανουijλ τού παλαιολόγου. λόγος έπιτάφιος εlς τdν αύτάδελφον aiJτoV δεσπό
την πορφυρογέvνητον κυρdν θεόδωρον τdν παλαιολόγον~_ ρηθείς lπιδημήσαντος 
' λ ' -β λ' Ι 'Αλλ' ' ' θ' ξ ' ·' -εν πε οποvνησφ του ασι εως>>. nc.: α τι και φ εγ ωμαι προς ·υμας. 
Des. : διειδiς dπd τοϋ μέρους γένοιτο δήλον. 'Εξεδό{)η ύπό Σ π υ ρ. Λ ά μ
π ρ ο u, έ'ν{}' άν., σσ. 11 · 119. Και περi τών κειμένων τούτων δεν εtναι 
δυνατόν να λεχiιfi μετα βεβαιότητος ΕΧ ποίου τών τεσσάρων άλλων χειρογρά. 
φων οπου παραδίδονται ( Paris. Suppl. grec 309 ( 15ou α!.), Vatic. Gr. 
1450 ( 15ou ), Vindob. phil. Gr. 98 ( 15ou) χαl Escor. Gr. R- Ι- 4 ( 15ou) ), 
άντεγράφησαν. ΤΟ ζήτημα ίσως διευκριvη&fi έv τfi νέg. έκδόσει τοϋ έπιτα· 
φίου λόγου τοίί Μανουι]λ, τiιν δποίαν παρασκευάζει η εν Λονδίνφ βuζαντι· 
νολόγος δ/νlς 'Ιουλία ΧQυσοστομίδου. 

ΤΟ χειρόγραφον κοσμείται όπΟ κομψών άρχικών γραμμάτων και ένίων 
άπλών κοσμημάτων, 1\ δε yραφι] του ε!ναι εξόχως χαλαίσι'Jητος καl επιμεμελη
μένη. ΧαραχτηQιστιχόν γνώρισμα τijς yραφijς, κοινότατον εν τοiς χειροyρά· 
φοις τijς εποχijς, ε!ναι ή aφiιονος χρijσις μονοκονδυλιάς δια συνδuασμοuς 
γραμμdτων, ταχυγραφικών παραστdσεων τών καταλήξεων καi συντομοyρα· 
φιών τών nomina sacra. ~σ γραφεUς σπανιώτατα περιπίπτει είς όρf)ογρα· 
φιχα σφάλματα ( σημειοί χαrα κανόνα καl αuτό τlι ύπογεyραμμένον !ώτα), 
ι!ποχαiιιστ~ δε σχεδόν πλι]ρως n'Jν πολλαχοίί ήμαρτημένην ορ{)ογραφίαν τοίί 
Παρισινοίί χώδικος, περl τijς όποίας διελάβομεν έχτενώς άνωτέρω. 'Η γενιχ!) 
έντύπωσις είναι Οτι ό γραφεύς f]το άνηρ εύπαίδευτος, πιfJανώς εlς έκ τών 
γνωστών 'Ελλήνων λογίων τfjς έποχijς, οί όποίοι μετήρχοντο τό έπάyγε],μα 
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, Δυστυχώc παρ' Ολας τας προσπαυειας μας, εν κατεστ Q ' δ' ' η ... ωδικογραφου. _, Ο , , ου του χ , , • λόγφ γραφέα. • yραφιχος χαραχτηρ τ , • ταυτισωμεν τον εν , 
δυναrον να '" - , Facsimiles τοϋ Η. Omont άπειχονιζομενων , "δεν όμοια~:οει των εν , .. , 
προς ου .. - ωδικογράφων τοϋ ιβου αίώνος. •Αρκεται ομοιο· δ , ων γραφης γνωστων κ , .Α 
ειyιιατ - ' τlιν γραφιχlιν χαραχτijρα τοϋ εκ Ρεiιυμνης ν· παρατf)ρουνται προς , "ξ 

τητες 'λ ώς είχομεν nlν εύκαιρίαν να διαπιστωσωμεν ε ε-ίου Έπισκοποπου ου, ... Β βλ {)' τ~ν , ύπ' αurοϋ γεyραμμένους, νϋν εν τiί Βοδλη"ίανη ι ιο ,ηκn 
rασανrες τους 'δ ' δ"- ον Barocci 36. Άλλα βεβα(ως τοϋτο μονον _ Όξ όρδη" κω ικας και ιι τ , ,. , 
τ~ς ,. q:_ 'Ο ~;Επισκοπόπουλος Εμφανίζεται ώς κωδικογράφος εις εποχην 
δε~ αρχει. ενεστέραν τοϋ ύποτιiιεμένου χρόνου γραφijς τοϋ 'Ε~χοριαλε~ο~ 
δλιγον ~ετα: καl aλλως τε, &ς Ι!γραψεν ε!ς ήμιiς άν!)~ ε!δημονε?ταrος επ~ 
χeιρογραφο ' ' 'δ Paul Canart τijς Biblιoteca Vatιcana, του .. -{} μάτων τουrωv, ο αι · κ. ~ 

των, ε . ' ώμην περl τfiς ταυτότητος τοϋ κωδικογράφου έζητησαμεν, 
όποιου την d':'~mpression est trompeur et le style de cette ecriture est 

fc :e gentr~ l'epoque ce qui doit inciter a la prudence dans Ies rappro· 
requen a • , " .ο- ξ' "ν κωδι h . t » Ό yραφεuς πιiιανώτατα δέον να ανα,ηrηuη μετα υ τω . 

c emen s · "' δ '1 .. Β rgόs διd την ' Ιις όποίου" έχρησιμοποίt]σεν ο καρ ιναΛιος του u κογραφων το "' , 
1 ά τι αφ' ν Ελληνικών κειμένων έν Βενετια . ' • ' -

.ν Υ.~ έ: τψ 'Εσκοριαλείφ κώδικι ( . Ε) παραδιδομενη Ιστορια :ου 
Λέοντος ε! ναι &πλοϋν aπόγραφον ΕΧ rοϋ Παρισινοϋ 1712 (=Ρ_). ;ουrο 
καθιστοίίν βεβαιότατον δσα εϊπομεν άνωτέρω περί τijς ίστ~ρίας το~ κ~δικο: 

ι δ , ' εγονο'ς Οτι τd: έν αύτφ κείμενα τοϋ Ψευδοσυμεωνος, του Λεοντο,. κα η το Υ • {)έ ' ' 
και τοϋ Ψελλοϋ παρεδόiιησαν έχ μόνου rοϋ Ρ. Επι~ροσ _τω ς, ,'ην σχεσ_ιν 
μέταξu rών δύο χειρογράφων χαiιιστ~ &ναφίλεχτοv μεγα πληiιος εσωτερικων 

ένδε(ξεων : , λ- ' {) ' 
1) Ό Ε εvψ κατά κανόνα &ποχαι'Jισr~ την πλημμε η ορ οyραφ~αν, 

' ' " {)- φικd: σφάλuατα του Ρ έν(οτε διατηρεί ώQισμένα χαρακτηρισrικα ορ ογρα , ~ . , jjiii~~c- -• π. • 5,1: άθλων ΡΕ= άθλον Hase (=Η), 13,20: τον ε~ωγρημενον ΡΕ,= 
.τώνχlζωγρημένων Η, 17,6: το ΡΕ=τιjί Η, 21,1,' π.αιδιων ΡΕ ,πε~ιων 
Η 15217: συν6μεvαι ΡΕ=σιν6μεναι Η, 160,4: εφρατην ΡΕ=Ευφρατην 
π: 172:7: τοιούτο τροπόν τι ΡΕ= τοιουτ6τροπ6ν τι Η,, 172,20: παραδρα-
μwν ΡΕ=παραδραμdν Η, 173,7: δρομαίος ΡΕ=δρομαιως Η)._ • 

2) Ό άντιγραφεUς τοϋ Ε άφήνει κενΟν Οπου ... τΟ κείμενο~ του Ρ ει να~ 
δ ξ ' β' '" ·"α με'νον (π χ 81· lνον Ρ=εμενον Η: ε ον Ε, 11,5. υσ υμ Λητον η εφu ρ · · ' · τ , • Η Ε 
ά Ρ , Η • Ε 79 5 . lγνα{οι Ρ= ειναι οι : om. , π ρεικοι = παρεικοι : παρ , , · 

95,5: fιωθημένων Ρ=fιωρημένων Η: θημένωνΕ, 171,21: aλλ' ίiδην Ρ (Η): 
&λλα Ε). 

· . 3) 'Ημαρτημέναι τινsς γραφαl rοϋ Ε πηγάζουν εΜέως έξ aντιστοίχων 

I: • 

li Ί 
ι·' 
i. 

I' 

'; I 
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χαQακτηριστικώς Εσφαλμένων γραφών τοϋ Ρ, καl η μεταγράφονται έξ αύτοϋ 
ώς Εχουν η μεταβάλλονται κατιi τρόπον δεικνύοντα την έξάρτησιν (π. χ. 
7,12: ι}ωμαίοις ΡΕ=οΡωμαίοι Η, 14,9: σύμπαν &παταγήσαι Ρ=τύμπανα 
παταγήσαι Η : σύμπαντα παταγήσαι Ε, 14,19 : διαβεβαιούσθω ΡΕ= διεβε
βαιουτο Η, 20,6: αiπαρπιτών ΡΕ=dταρπιτών Η, 24,19: ήταιρικdς (ήτε
ρηκdς Ε) Ρ= έταιρικώς: έταιρικdν Η, 25,22: ψαμμώδης ΡΕ= ψαμμώδες 
Η, 28,3: καρτερώς κρημνείσθαι ΡΕ= καρτερdς κρημνοίς τε Η, 28,16: χρυ
σουν ΡΕ= χρυσου Η, 29,4: θαυμαστωθέντος ΡΕ= θαυμαστωθέντι Η, 
29,15: δι' oiJς μεν (δηοvς μεν Ε) Ρ=δrιούμενος Η, 40,25: γενϋν ΡΕ= 
γένvν Η, 53,10: ύπ6κερον ( ύπόκαιρον Ε) Ρ= ύπόκενον Η, 79,3 : καταστελ
λίου ΡΕ= καστελλfου Η, 80,2: dφιάλτης Ρ= 'Εφιάλτης Η: &λφιάλτης Ε, 
88,12: οlστρηλαθεlς ΡΕ= οlστρηλατηθεlς Η, 109,19: λοχών ΡΕ =λόχων 
Η, 110,1: στεναγ6τητι ΡΕ= στεγαν6τητι Η, 117,23: ι!ξικανην (lξικανείν 
Ε) Ρ= ε[ναι !κανijν Η, 126,1 : ξυνεχθέντα ΡΕ= ξυνενεχθέντα: ξυναχθέντα 
Η, 132,1: ξυροίς ΡΕ= ξυροv Η, 137,3: lξολισθέντας ΡΕ= ι!ξολισθαίνον
τας Η, 137,4: lξιππισάμενος ΡΕ=lξιππασάμενος Η, 139,18: αilξησιν 

ΡΕ= ι'ίφιξιν Η, 146,18: ι!νεχύρω ( ι!νεχυρω Ε) Ρ= ι!ν ι!χυρi[ι Η, 148,13 
&ληλεγμένα ΡΕ=ιιληλιμμένα Η, 150,18: dγdιγ ΡΕ=Γdιγ Η, 151,19: 
πορφύρων ΡΕ= πυρφ6ρων Η, 157,4: vμφαίνων Ρ= ι!μφαίνων Η : vφαίνων 
Ε, 161,12: πληρώραν ΡΕ=πληθώραν Η, 162,4: νίσιβον ΡΕ=Νίσιβιν Η, 
167,8: dθρήσαντες ΡΕ= dθρήσαντας Η). 

4) "Ο γραφεUς τοϋ Ε Ελαβεν ύπ~ όψιν καl ένεσωμάτωσεν ΕντΟς τοϋ 
κειμένου πάσας τάς ύπΟ μεταγενεστέρων χειρών σημειω{}είσας έπl τοϋ Ρ 
διορδώσεις η συμπληρώσεις 1• ~Εκ τών συμπληρώσεων τούτων η έν 91,9: 
ταφfί Εχει κατά πdσαν πι.Οανότητα σημειωi:Ηi έπl τοίί Ρ διά χειρΟς αύτοϋ 
τούτου τοϋ γραφέως τοϋ Ε. 

5) Ό γραφεiις τοϋ Ε διετήρησεν έπιμελώς πάντας τοiις τίτλους τών 

και<}· fκαστα κεφαλαίων ώς εύρίσκονται γεγραμμένοι έν τfi φ~ η ΕντΟς τοϋ 
κειμένου τοϋ Ρ. Ούτος ένίοτε διd λόγους μείζονος σαφη,•είας έπιφέρει έπl 

του κειμένου των τίτλων &λλαγaς και διορ{}ώσεις ( π.χ. 85,4 sq. : περl τής 
ι!πιβουλής του βασιλέως Ρ : Ση( μείωσαι). lντευθεν τι! τής ι!πιβουλfίς τής 
δεσποίνης Θεοφανούς κατd: του συζύγου αύτfίς νικηφόρου τού βασιλέως Ε) 2, 

προσδέτει δΕ έξ ίδίων έν τfi c!.SCJ πλfi&ος νέων τίτλων και άλλα πολί.& σημΗοί. 
Κυρίως Επισημαίνει τα -Βεολοyικοϋ, έκκλησιαστικοϋ καl ήflικοδιδακτικοϋ 

ι Πρβλ. άνωτέρω, σ. 84. 
2 Έκ τών τίτλων τοϋ Ρ τελείως μεταβάλλει μόνον τΟν έν 64,22 sq. : Πεel. τfίς 

τοϋ βασιλέως προελεύσεως 6πi τf]ν πηγf]ν καi τοϋ πρδς αύτδν στασιασμοϋ~ ό όποtος 

εν Ε τρέπεται εtς: Πεet τών είθισμένων έν κων(σταvτιvου)π6λ(ει) εν τfi ioρτfj τής τοV 
σ(ωτή)e(ο)ς &ναλήψεως. 
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ιεχομένου χωρία τοϋ κειμένου, πράγμα τΟ όποίον πιδανώς δεικνύει Οτι 
περ <: 'λ .., " _Q.I ι " , . · ληρικός. "Ιδού ο- κατ α ο γ ο; των ε-πιπροσuετων σημειωσεων εν ττι ψQ. 
ητο • · ' - 'ξ ' ' ' ' 5 12 14 Σ -Ε: 5,4 sq.: Περι του σvντα αντος τας ιστοριας ταυτας, , ·. : η-
του ' ι δ ' - δ' θ ' ( μεlωσαι) δτι ι}ητορικfί μεν πρaσηκει (ει~οτ)ητ~. ποι~τικp _ ε(;)υ οποιια~. 

... δέ ίσ7:ορlq. άλ1}θειαν, 5,23 sq. : Βασιλ εια ρωμανου υιου ωνσταvτι-
τrι 7 9 sq.: Περl τών κατa την κρήτην συμβάντων, 9,9·12: Γνωμικ6ν, 
νου, , - , , Ε δ , ~ δ- 1 

12 5 sq.: Δημηγορiα φωκίi νικηφορου, 18,4 sq. : κ ρομη του χαυ α κατα 

ο ' 'ων 18 23. <'Οτι οί σκύθαι κal ούνοι καλούνται, 20,13 sq. : δημηγορία 
eωμαι J I ' _ I ' 

λέοντος του φωκίi πρdς τdν στρατdν, 21,9-11: Γνωμικον, 28,11 sq.: Περ~ 
τ-- έπανελεύσεως νικηφόρου τού φωκii έν κωνσταντινουπόλει, 28,13.SQ.: Περι 
ης ' ' ο ' ' 31 ΈR 'λ του-θριάμβου νικηφορου, 30,16: τον ρωμανον φησιν, ,6 • 7: vασι ευσεν 

δω· ανdς [τη γ' μfjνας ε', 31,7 sq.: Βασιλ(εtα} βασιλε{ου καl κωνσταντlνοv 
- μ Λ' - ( ) ' λ ' ' ' ' vΣίtΡ ρωμανου, 33,15 sq.: ογοι του π ατ ριαρχου πο υευκτου προς την συγ-

κJ. τον 37 ,ι sq. : Συμβουλη lωσηφ τού παρακοιμωμένου μετa μαριανού κατa 
η, π·- f<l'' λ,, 

νικηφόρου του φωκfi, 37,23 sq. : ερι του γραμματειου ο απεστει εν ιωσηφ 

πρdς lω(άνvην} τdν τζιμισκfιν κατa νικηφ6ρου τού φωκίi, 38,21-22 sq.: 'Ότι 
ανεψιός ήν ό τζιμισχΎjς ίωάννης -ι•ικηφόρου τού φωκfi., 40,22 sq. : 'Ανάρρησις 
τού φωκδ. είς βασιλέα ρωμαίων, 45,2 sq.: Περl τής έπιστολής τού φωκii 
Π(!dς τdν π( ατ )ριάρχην καΙ την σύγκλητον, 46,2 sq. : Περl του βάρδα τού 
πατρΟς νικηφόρου καl λέοντος, 46,13 sq. : Περl του γυναίου τού άνελόντος 
τόν μαριανdν, 48,5: <Ότι τφ ,ςυο' έτει έβασίλευσε νικηφόρος ό φωκfiς, 
48,8 sq.: Περl τής στεφηφορίας του φωκίi, 48,10 sq.: Περl τής Ιδέας του 
βασιλέως νικηφ6ρου, 49,11 sq.: 'Ότι νικηφ6ρος δ βασιλεVς σωφρ6νως διήγε 
Πρό τού βασιλεύσαι καl δτι διαφερόντως iτίμα τοVς μοναχοVς, 55~5 · 6: 
(Π)αροιμiα, 56,9: Περl βαβυλώνος, 56,10: Περl τής πρεσβυτέρας {ιώμης, 

: Περl τών τειχών τής Ιουδαίας, 57 ,2·3: 'Ότι vπερ μυριάδας μ' στρα
f.;'f;;'-~C-~ι1νvπήγ•sτο νικηφ6ρος δ βασιλεvς, 59,2 sq. : Περl τής παρατάξεως του στρα-

του τών {ιωμα{ων, 59,8 sq.: Περl Ιω(άννου) του τζιμισχή, 60,16 sq.: "Αλω
,,,,,:ψ;:.,,,,, ' iιις ταρσού, 63,9: 'Ότι οί ταυροσκύθαι ι}dις δνομάζονται, 64,15 sq. : Περl του 

χρησμού τfίς άναιρέσεως τού βασιλέως νικηφόρου, 64,22 sq.: Περ) τών είθι
σμένων iν κων( σταντινου)π6λ( ει) ι!ν τfί έορτfί τής τoiJ σ( ωτfί)ρ( ο}ς άναλήψεως, 

68,9 sq.: Ση( μείωσαι) πώς γίνονται οί σεισμοl, 69,3 sq.: Περl του καταρ
ραγέντος βιαίου Ιfμβροv, 70,16 sq.: Περl του dγ(ίοv) μανδηλίου, 71,9 sq.: 
Περl της &νακομιδης τfjς αχειροποιήτου είκόνος του κυ( eloυ) έν κων( σταν

τινου)π6λ( ει), 72,1 sq. : Περl τής ι!κλεiψεως του ήλίου, 73,12 sq. : Ση( με{ω
σΌ.ι)- περl κάλλους καl μεγέθους τfίς πόλεως &ντιοχεlας, 74,2-6: _Παροιμία, 
76il sq.: Περl του ξ{φους τού μωάμεδ, 76,21 sq.: ~Αποσrασlα τού καλοκύ
ρου, 81,14 sq. : 'Άλωσις άvτιοχείας, 83,10 sq. : Ση( μείωσαι) δπως διέκειτο 

Ήc'±-'"?'c';·C.Ή δ νικηφόρος εν τοίς δεσποτικαϊς έορταίς. ήνlκα τών φρικτών μvστη-
ρ(ων μετελάμβανε, 83,16 sq. : τελευτη βάρδα τού πατρdς τού βασιλέως, 
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85,23 sq.: Περi τοϋ δοθέντος λιβέλλου τφ βασιλεί, 87,8·9; Ση(μεfωσαι} 
περl το~ τόπου, τού καλουμένου βουκολέοντος, 87,22 sq.: 'Αναίeεσις νικηφό
ρου του βασιλεως, 88,23 · 89,2: ''Ω τής &παν(θρώπ)ου cl:ιμ6τητος, 89 13·15: 
"?τι νζ' !!τη Ι!ζησεν νικηφ6ρος ό βασιλ( εύς). έβασlλευσεν δε !!τη ς' καl μήνας 
δ, 89,21 sq. ; Ση( μεlωσαι), 92,3·4 sq. : Tt δηλοί το τζιμισκής liνoμa, 
93,4:7: Ση(μειωσαι) π6τε έβασiλευσεν δ τζιμισκής lω(άννη}ς, 94,21 sq.: 
Περι των γενομένων άκαταστασιών έν ταίς τών βασιλέων έναλλαγαίς, 95,5 sq. : 
Περl, λέοντος τοϋ κουροπαλάτου άδελφοϋ νικηφόρου τού βασιλέως, 98,10 sq, : 

Περi τής στεφηφορlας τοϋ βασιλέως, 98,20 sq.: (Π)ερi τοϋ έκτ6που τ6μου 
τοϋ νικηφ6ρου δν κατa τών έθών τής έκκλησiας έξέθετο, 99,9 sq. : Στεφηφορlα 
lω(άνν)ου, 101,3 sq.: Ση(μεiωσαι}, 103,18 sq.: Περi μvσών !03 22-23: 
Π6θεν έκλήθησαν βούλγαροι, 104,1 sq.: "Αλλως περi μυσών, Ίο9,;5 sq.: 
Μάχη ι}ωμαiων καi ταvροσκvθών, 110,24 sq.: Νlκη ι}ωμαlων κατa σκυθών, 
113,6·9: Γνωμικον, 115,1 sq.: Έπιστολ(iι) τοϋ βασιλέως προς βάρδαν τον 
δοϋκαν τον φωκό.ν, 121,4 sq.: Περi τής γενομiνης φωνής προς φωκό.ν έπl
τρις έν τip α.Jτον εfJχεσθαι, 121,13 sq. : Περi τής &πο έρυθρών είς μέλαν φαν
τασίας τών πεδίλωv τού φωκd, 122,9 sq. : 'Ότι βαρδάητα έκαλείτο ό τόπος 
καi πρ6τερον έν ψ ό σvνασπισμος διελύθ(η) βάρδα τοϋ φωκό., 122,11 sq.: 
'Ότι καl ό τόπος έrθα συλληφθέντες οί έταίροι φωκδ. τού βάρδα έτvφλώθη
σαν. τυφλοβιβάρια έκαλείτο, 122,17 sq.: "Ορα καl §τερον τ6πον δμοlως προ
κατονομασθήναι τοίς Ιf.νωθεν, 122,23 sq.: Περi τής έκτυφλώσεως λέοντος 
τού φωκfi, θείου τού βασιλέως νικηφόρου τού φωκfi, 126,16 sq. : Περl τού 
κουρκούα, 129,21 sq. : Περl τοϋ lστρου ποταμοϋ Ση( μεlωσαι), 133,22 sq. : 
Περi τών λεγομένων &θανάτων παρa τοϋ βασιλέως, 135,18 sq.: Περl θεο
δοσlου τοϋ μεσονύκτ(ου), 136,18 sq.: Άλωσις τής π6λεως πραισθλάβας, 
138,19 sq. : ·Ότι τΟ δορύστολον ό μέγας Κωνσταντίνος έδείματο, δτε τΟν 
τύπον τού σταυρού έν ούρανφ δι' ϋ.στρWΡ έθεάσατο, 138,24 sq, : ''Αλωσις 
πλισκούβας καl δινείας καl συχνών πόλεωp σκυθικών, 143,16·19 : ''Οτι πρώ
τως οΙ σκϋθαι 8πl τοϋ πολέμου τοϋ βασιλέως ίώ(άννου) τοϋ τζιμισκή {φιπ
ποι παρετάξαντο πεζοl τό πρ6τερον πολεμοϋντες, 143,24 sq.: δευτέρα νlκη 
r}ωμαίων κατιi σκυθών, 144,22 sq. : Τρίτ(η) Ρίκη r}ωμαίων κατα σκvθών, 
150,4 sq. : 'Ότι δ.ρριαν6ς φησι σκύθην τόν δ.χιλλέα πεφηνέναι, 150,22·23: 
'Ότι κομέντον την βουλην οί σκύθαι φησiν, 151,22 sq.: Περl σκvθών, 
153,22 sq.: Περl τής γενομένης ~πο τοϋ θ(εο)ϋ aντιλήψεως τip ι!ωμαϊκip 
στρaτεύματι, τής πρεσβεlας τής Θεομήτορος καl τής έπιφανε(ας τοϋ μ(εγαλο)
μ(άρ)τ(υ}ρ(ος) Θεοδώρου, 154,9 sq.: Περl τής liψεως τής έν βυζαντ(iφ) 
παρθένου, 155,8·10: 'Ότι πέντε fjμισυ χιλιάδες &νδρών σκυθών δ.νnρέθησαν 
έν μιij. προσβολfί, 155,19 sq.: Πρεσβεiα τών §ώς πρός βασιλ(έα) ι!ωμαlων, 
156,13·14: 'Ότι λη' χιλιάδας στρατον σκυθικον 8ν δρήστρα οί ι}ωμαίοι 
κατiκοψαν, 156,15 sq. : Όπως είς δμιλ{αν συνήλθον δ βασ(ι}λ( εVς) καΙ δ 
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σφενδοσθλάβος, 156,20 sq.: Περi τής Ιδέας τοϋ σφενδοσθλάβου, 158,1·2: Ότι 
τό δορύστολον θεοδωρούπολις είς Ιiνομα τοϋ δ.γ(lου} μ(εγαλο}μ(αρ}τ(υ)ρ(ος) 
Θεοδώρου δ βασιλ(εύς) έπων6μασεν, 158,6 sq.: Περi τής ~παντής τών δ.στυ
κών βυζαντ(lου) έν τfi έπιστροφfί τοϋ βασιλέως, 158,23 sq.: Περl τού βασι
λέως μυσών, 160,4 sq.: Περl τοϋ ε!Jφράτου ποταμοϋ, 161,5 sq.: ·οτι δ πα
ρακούσαr; γονέων ούκ έσώθη ποτ8, 161,21 sq. : Περi τού μιεφαρκεlμ, 162,16 sq. : 

Περl τής πολιτεiας (lκ}βατάνων, 163,9 sq.: Περl τής διαφθ6νον διαβολής 
τοϋ π(ατ)ριάρχ(ου) βασιλεiου iJπό τών έπισκ6πων πρό τοϋ βασιλέως, 164,2·5: 
Ση(με{ωσαι)'Ότιμέγιστονέλάττωμα τόέρευνό.ντaδ.λλ6τρια, 164,6 sq.: Έξο· 
' β λ ' ( ) ' ' ' ' ' 16" π ' -ρια ασι ειου π ατ ριαρχου και χειροτονια αντωΡιου, ο,3 sq. : ερι των 

διδύμων δ.νδρών, 166,1 sq.: Περi τών σανδαλlων τοϋ δεσπ6του χ(ριστο)ϋ 
καi τών δ.γfων τριχών τοϋ προδρ6μου, 166,20 sq. : Περl τής έν βυριτip δ.γiας 
' ' θ ' ( ) ' 168 π ' - ' ' ' εικονος τής ειας στ av ρωσεως, ,10 sq. : ερι του φανεντος κομητοv εν 

ταίς fιμέραις τοϋ βασιλέως lω(άννου} τοϋ τζιμισκή, 169,14 sq.: Περl τής 
άποστασίαr; τού σκληρού, 172,3 sq. : Περi τοϋ φανέντος λαμπρού άστέρος, 
172,9 sq.: Περi τοϋ κατενεχθέντος άστέρος έπi τής τρωικfjς στρατιάς, 

172,12 sq. : Ση( μεlωσαι), 172,24 sq. : Περi τοϋ συγγραφiως τών λεγομέ
νων, 173,13 sq. : 'Ανταρσ{α βάρδα τοϋ φωκό., 173,18 sq. : Περl τοϋ μελισ
σηνοϋ, 173,24 sq.: Περl τοϋ καλοκύρου τοϋ δελφινό., 174,2 sq. : Ώς δ αi;το
κράτωρ β<!σίλειος έζώγρευσεν τ0Ρ φωκάν νικηφόρον καi τόν δελφινάν. δν άνε
σκολ6πισεν, 174,24 sq.: 'Αναfρεσις βάρδα τοϋ φωκό., 175,7 sq.: Περi τών 
όφθέντων έν τφ βορείφ μέρει πυρlνων στύλων, 175,11 sq.: Σημείον lτερον 
δι' &στiρος, 175,21 sq.: Περi τοϋ έν τfί μνήμn τοϋ μ(εγαλο}μ(αρ)τ(υ)ρ(ος) 
δημητρiου γενομένου μεγάλου σεισμού, 176,19 sq. : Περi βασιλεfου τοϋ παρα
κοιμωμένου, 178,4 sq. : Περi τής έξομολογήσεως τοϋ βασιλiως, 178,14 sq.: 
Ση( μεlωσαι) τό !!τος καθ' δ έτελεύτησεν δ βασιλεύς lω( άννης) δ τζιμισκής, 
178,20 sq.: Πόσα !!τη Ι!ζησεν καΙ π6σα έβασiλευσεν δ τζιμισκijς lω(άννης). 

Ό Ε δl:ν /'χει βεβαίως αύτοtελii σημασίαν δι& τi)ν παράδοσιν tοίί κει· 

μένου τοϋ Λέοντος, άφοϋ, ώς έδείχ{}η, άποτεJ.εί μεταγενέστερον άπόγραφον 
άπορρεϋσαν εύ8έcος έκ τοϋ Ρ. Τοϋτο Ομως ούδόλως σημαίνει Ο τι στερείται 
• ' 'ξ' 'Ω "' " , " Ε ,. I " ~ " δ ' ' δ ' οιασδηποτε α ιας. ς ειπομεν ανωτερω, ο εγραφη υπο αν ρος ευπαι ευ· 

του, δ όποίος έν τψ άπογράφφ του άποκατέστησε σχεδΟν πλήρως την πολ· 
λαχοίί ήμαρτημένην δρ{Ιογραφίαν καl στίξιν τοίί Ρ. Άλλa δ/;ν ijρκέσ{}η ό 
λόγιος Εκείνος είς μόνην τfιν δρ{}ογραφικfιν &ποκατdστασιν. ~Επl πλέον ταύ
της προέβη είς πλείστας οσας ίδίας διορiJώσεις λέξεων κακώς παραδεδομέ· 
νων η νοσούντων χωρίων, τάς όποίας καl είσήγαγεν έντΟς τοϋ κειμένου του. 
• Ακριβώς δΕ εtς τοϋtο εγκειται fι άξία τοϋ Ε: Ο τ ι π α ρ α δίδει τ Ο κ ε ί
μενον τοϋ Ρ δρ{}ογραφικώς καί κριτικώς &ποκατεστημέ-

BRBTHPI~ ΒΤΑΙΡΒΙΑ:Ζ: ΒΥΖΑΝτJΝΟΝ :Ζ:ΠΘΥΔΟΝ "Sτe' ΛΔ• 1 
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ν σ ν ύ π Ο tΈ λ λ η ν ο ς λογίου τ ο ϋ 1 6 ο u α ι ω ν ο ς. • Αναφέρομεν έν· 
ταϋ{}α χαρακτηριστικΟν δείγμα Ε πι τυχοϋς διορftώσεως τοϋ γρ'αφέως τοϋ Ε: 
ΤΟ κείμενον τοίί Ρ, άποκατεστημένον όρΊtσγραφιχώς, εχει έν 95,16-19 ώς έξfjς: 
«(Λέων ό κοuσοπαλάτης) τψ μεγέθει τού πάθους τάς φρένας έκθροηθεlς, τούτο 
μΕ.ν ούδ' έπl νοϋν έλαβεν, ώς εlχε δέ δρόμων τdp περίπvστον τής τού Θεού 
Σοφίας καταλαμβάνει σηκόν, τfj τύχrι καl τfj φορfi τώv πραγμάτων τ αύτη ς 
έ στ l καταλιπώνιι. Ό Hase Civευ πολλfjς βασάνου διώρ{}ωσε τΟ προδήλως 
έφ&αρμέvον «ταύτης έστl» είς <tτaffτan, χωρlς μάλιστα νd σημειώσn η) ν 
διόρtCJωσιν έν τφ κριτικι$ ύπομνήματι. tH σιωπηριi διόρftωσις τοϋ Hase 
οϋταις η άλλως δέν δύναται να είναι όρfJή, άφοU τΟ «ταϋτωι είς ούδέν προη· 
γούμενον άναφέρεται. Τί πράγματι κρύπτεται ύπό τΟ «ταύτης έστίι> Sμάv
τευσεν Ciριστα ό γραφΕ"Uς τοϋ Ε διορίtώσας «τd τής έστίαςιιο ΤΟ παράδειγμα 
τοϋτο έμφαίνει πόσον χρήσιμος δύναται ένίοτε νd άποβfi ό Ε ε'ίς τ1)ν κριτι
κήν άποκατάστασιν του κειμένου τοϋ Λέοντος. sΕννοείται δ τι τοσοίίτον έπι· 
τυχείς διορflώσεις δΕν εΙ ναι ίδιαι τ έρως σuχναί, ούδΕ πρέπει να νομισflfi 
Οτι τΟ κείμενον τοίί Ε είναι άπηλλαγμένον σφω.μάτων. Τοιαύτα σφάλματα 
εiναι π.χ. : 

Ι) Παραλεfψεις ).έξεων I! όλοκλήρων φράσεων, όφει'-όμεναι έv(οτε ε!ς 
παραδι6ρίlωσιv, συvηίlέστερον ομως είς &βλεψfαν: 5,12: μiiλλον, 5,16: καl 
primum, 5,17: καl, 9,15: καl χυμών, 9,20: καl alterum, 10,23: άλκιμωτά
των, 18,7: τών Άράβων καl, 18,20: τού, 27,9: τά λοιπά, 29,17: καl, 30,1: 
άεl, 30 120: τών, 31,1: τά, 31,25: έδεδοίκει τΟν τοσούτον άγώνα τέως έπαπο
δύσασθαι, 33,1: τΟ, 36,5: καl, 36,6: τά, 38,4: σκέψιν, 38

1
23: καl, 41,14: 

πέφυκεν, 43,18: τε post πρ6νοια ( etiam Η), 44,8: τον, 4 7,20: τού, 48,4: 
καl τών έν τέλει, 51,5: καl, 52,15: καl δεινΟς, 53

1
24: αύθις, 57

1
16 : πολέμου, 

66,14: τών, 66,21: τip, 71,12: τi[J a1terum, 72): την, 76
1
8·9: καl ώς αύτΟν 

παραπέμψn, πόλεμον άκήρυκτον ήτω προσδοκών, 77,1: τd, 77,4·5: ό πρdς 
τοVς Ταυροσκύθας σταλεlς βασιλικi[; νεύματι, 85

1
1: ώς, 85,12: τών άνακτό

ρων, 86,10: το alterum, 89,3: τών, 91,2: τε, 96,20·21: ή δs κάτωθεν μεμε
τρημένη, ώς τΟ είκός, καl μ1j τι ένδεώς έχουσα, 98,10: τού Θεού, 98,11: 
κατά τd είθισμένον, 100,5: πως, 100,9: f}ν, 105,22: τι, 109,5: καl, 117)1: 
εlναι, 120,9: τών λ6γων, 121,21: το τεράστιον, 122,21: το, 125,16: καl μ&
γιστρος, 130,4: γήν, 131,4: πολέμων, 135,5: παρι\ Σκ6θαις, 137,9: τών, 
142,1: τον, 146,3: καl alterum, 147,15: μετι\ τού υlού ύπεκδvς Νικηφ6ρου, 
149,8: το, 159,6: καl primum, 163,6: τής, 164,17: τfί, 166,6: αδτος, 
166,14·15: tfρος δs δ Λiβανος κατ' ι!κείνον τον χώρον, 170,2: τού, 170,23: 
καl, 171,20: τών άναγκαίων, 172,2: τής νυκτdς, 175,9: καl alterum, 178,7: 
τά alterumo 

2) ΠροσΒi'jκαι λέξεων, όφειλόμεναι ε!ς τοiις αύτοiις ),όyοuς: 20,1: καl 
post i!παγ6μενος, 36,4: καΙ p. ί!περρώνυε, 68,18: καl p. οlμώζοντες, 74,9: 

Λέων δ Διά κονσς 99 

- " 100 17. δs p έγκλημα 120 24: δi! p. λέγεται, 125,20: οi3ν Ρ· ταις p. ωστε, , · · · ' ' , , ~ .. 
" 127 10. μi!ν p η"θους 142 1: τής p. δε, 144,10: ποταμος p. ο, 150,7 · εγνω, ' ο • ' I θ ' 16'"' 1 . 

' Ρ α'πηvsς 150 23 ο αύτών p. δS, 157,2: ταίς p. κα ειμεναις, ι' ο και . , , ο 

τών p. τα. ' ' 
3) 'Αλλαyιιl τfic σειράς τών Ηξεων του Ρ: 10,12·13: μεμψαμενος :ους 

- Η) 31 δ' 'ατος και Ε· πεσόντας Ε: τοVς πεσόντας μεμψάμενος Ρ{ , ,12,: ε ~~ωμ " , ο 
δ ' ' ' Ρ(Η) 55 2 · μοψουεστiα fίλω Ε: Μοψου ηλω εστια Ρ(Η}, ε και σωματος , , ο ,. , -

69 2. καΙ πiiσα Ε: πiiσα καΙ Ρ(Η), 76,4: πταiσματι τών ρωμαιων Ε: των 
ψ~;αtων πτα!σματι Ρ(Η), ί8,9: τούτο φρούριον Ε: φ~ού~~ον τούτο Ρ!Η), 
98,16: θρ6νον τ6τε Ε: τ6τε θρ6νον Ρ( Η), 106,5: πατ,ρος ,'γ~ορος ~τ~ισ~α 

Ε: πταίσμα πατρος "Ιγγορος Ρ(Η), 114,18: την ,ποινη: αυτφ Ε: ,αυτ:;' ;~ν 
οινijν Ρ(Η) 115 2 3: 0 ,) τοσούτον τής σής γνωμης εργον Ε: ου της '!_ς 

;νώμης eργο~ τοσ~ύτον Ρ(Η), 151,23: ήττωμένους τοίς δυσμενέσι Ε: τοις 
δυσμενέσι ήττωμένους Ρ(Η). _ , , 

4) 'Επαναλήψεις λέξ,ων: 45,3: αbτον, 73,1: τfί, 81,12,: χειρας ικετι,

δας, 99,18: τa i!ν, 118,13: καl, 121,12: τοίς, 130,9: φασι, 161,21: και, 

166 21: έν τώ. , ~ , 
'5) Σ ά},ματα έκ διαφόρων αίτίων ( παραδιορ{}ώσεις, κ~κη αναγ''~σις, 

φ · ' Ε(Η) · -τ ν Ρ 3 2 · ήττον Ε· ησσον 1 psus ca!amι) π.χ.: 3,1: τουτου . του ο , , . · 
;(Η), 4,14: χωdων Ε: χώρων Ρ(Η), 5,20: Jπiω~ Ε: 65των Ρ( Η), 6,1~: 
tfφελον Ε: &φελεν Ρ(Η), 7,1: λαθρα!ας Ε', λαθραιο~ς Ρ( Η), 9,2: ,προυβα~ 
λετο Ε: προδβάλλετο Ρ(Η), 9,6: τις Ε: ος Ρ= ως Η, 1,0,3: δορ~σι Ε· 
δ ' Ρ( Η) 13 8. τον Ε. το Ρ( Η) 15 7: ι!κσφενδονοφενας Ε: εκσφεν-ορατιοις 1 ~· ο '' 'ζν 
δονωμένας Ρ(Η), 16,1: ι}iπτοντες Ε: ι}ιπτούντ:ς Ρ~ Η), 16,23: παρεχειμα ε 
Ε: διεχεiμαζεν Ρ(Η), 18,1: άσυγκρiτως Ε: αδηριτως ,Ρ(Η),, 18,7: συνα
θρήσας Ε: συναλiσας Ρ(Η), 18,21: i!πιφερ6μενος Ε: αποφερομενος Ρ(Η), 
19 2 : τώ πλ1ίθει Ε: τd πλήθος Ρ( Η), 19.3: i!λην Ε: rληv Ρ(Η), 19,~: 
ι!π~ισπεσ~ίν Ε: i!πιπεσείν Ρ(Η), 19,11: μιfl Ε: μικρij. Ρ(Η), 19,17: ν~ο~ς 
Ε: νειhς Ρ( Η), 19,23: καθωπλισμένους Ε: καθωπλισμέναςΡ(~), 20,1: αυ;ον 
Ε: αδτος Ρ(Η), 21,9: τ6λμη Ε: τ6λμα Ρ(Η), 21,2~: σημαινω. Ε: σημηvω 

Ρ(Η), 22,2: πρ6θυμος Ε: προθύμως Ρ(Η), 22,11: ιππους Ε; ιππου Ρ(Η), 
29 23 . άκμήται Ε: &κμήτες Ρ( Η). 24,17: σύμπαντα Ε: τυμπανα Ρ( Η), 

2;' 5 ,' τοξευτwν Ε : τοξοτwν Ρ( Η), 2ί ,16: i!πικυλiνδρειν Ε: i!πικυλivδε:v 
' ' Η) 30 ' ' κn&τορος Ε· τον Ρ(Η) 27 22. άπήγαγε Ε: απήγε Ρ( , ,7: την αυτο " · 

' ' ' ~α p. (Η) 30 12 · κατασχιhν Ε· κατa χώραν Ρ(Η), 36,3: lφ' έαυαυτοκρατο" , ' · • · , ' Ρ(Η) 
τον Ε. &φαιαδτον ( άμφ' έαυτον Η) Ρ, 36,20: ήνέσχετο Ε: ηvειχετο , 
37 5 . ~εισθfίς Ε: πεισθεlς Ρ(Η), 40,11: ύπεξεδέχετο Ε: ύπεδέχετο ~(!!), 
40Ί~. διαφΟανούσης Ε: διαφαυούσης Ρ(Η), 40,21: i!πευφήμιζον Ε: εφημι
ζο; Ρ(Η) ( potius ε1Jφήμιζον ), 42,4: τοσαύτην, Ε: το;αύτην Ρ( Η), 42,21: 
διαμιλλώμενος Ε: διαμιλλώμενα Ρ(Η), 43,7: και χρησαμενοι Ε: καl χρημέ-
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νοι ( κεχρημένοι Η) Ρ, 44,23: τφ Ε( Η): τών Ρ ( potius τώ τών) 45 3. 
~ιηπεlγγε~λεν Ε: δ;ηπάγγελ;ν Ρ= διαπήγγελλεν Η, 49,19: l;ειλημμ't,ος Ε; 
επειλημμε>•αv Ρ: επειλημμενον Η ( potius lπειλημμένα) 50 14. ' ' ~ ι J Ι • εχωρησε 

Ε: ;χωρει Ρ(Η), 50,21: oiJκ lδιον Ε: οlκlδιον Ρ(Η), 52,4: lπάλξεις Ε: lπε
ξελασεις Ρ~Η), 52,'18: lνεκελεύε:~ Ε: lvε~ελεύσατο Ρ( Η), 52,19: lναρξά
μ~νος. Ε: εναρξ~μενους Ρ(Η), ο;,22: παρερριπτοv Ε: παρι!πεμπον Ρ(Η), 
52,23. συ~δεδεμενου Ε: συνδεδομενου Ρ( Η) ( potius συνδεδομημένου ), 53,8 : 
καθωπλισαμενος Ε: καθωπλισμέvος Ρ(Η), 56,16 : εlς Ε: εl Ρ(Η) 56 22: 
προεκδε~6μενος Ε: προσεκδεχ6μενος Ρ(Η), 57,3: δ8 ι'!ρας Ε: διάρ~ς Ρ(Η) 
57;6: σηρυγγας ,Ε: σήραγγας Ρ(Η), 57,18: άταρπόν Ε: άταρπιτόν Ρ(Η): 
διεμεινεν ~: διεμενεν Ρ(Η), 58,8: την §lνα Ε: τής §ινός Ρ(Η), 58, 23 : 
~α~εκρατουντο Ε: παρεκροiivτο Ρ= παρεκροτοiivτο Η, 59,17: δοράτων Ε: 
ακοντων Ρ( Η), 61,15: θυμού Ε: θυμών Ρ( Η), 62,17: lκείνον Ε: lκεlνην 
Ρ(Η), 65,3; κατ' αiJτού Ε: κατ'ού Ρ= κdκ τού Η, 65,8: γράφων βυζάν
τι~ς Ε : ,rρα~οντι Βυζάντιος Ρ( Η)= γράφων τfi Βύζαντος, 65,9: λ6γων συλ
λογων Ε: λογωv συλλογi)ν Ρ(Η), 68,7 ( καt 68,9): ένώσεως Ε: ι!v6σεως 
Ρ(Η), 69,14: άπι!ρρεε Ε: lπέρρεε Ρ( Η), 72,16: lξηλlσκοντο Ε: lξιλάσκοντο 
Ρ( Η), ~~,15: lπ} Ε: lν Ρ(Η), 78,7.: άποστροφάδην Ε: lπιστροφάδην Ρ(Η), 
78,18: ηδει Ε: ιδοι Ρ(Η), 79,6: αιροιτο Ε: ι'!ροιτο Ρ( Η) 84 14. ' ' 
Ε • 1 I I .ανεψιον 

: αυτ~νεψι,ον Ρ(Η), ,8~,19: λυσιμαvης Ε: λυσιμενης p =λvσιμελης Η, 
~5,16,: ωδινησασ~ Ε; ωδινασα Ρ( Η), 88,5: l!λκειν Ε: έλκύειν Ρ( Η), 89,24: 
ρεμβομενος Ε: ρεμβομενον Ρ(Η), 90,9: κωλύει Ε: κολούει Ρ(Η) 91 7. τ 'ν 
Ε ' Ρ(Η) • ' , • • · 

0 

: το , 92,3: αρμενιας Ε: Αρμενlων Ρ( Η), 94,19: τοιούτ6ν Ε: τοιοv-
τ6τροπ6ν Ρ( Η), ,τη~ κεφα~ηv ~'.τής κεφαλής Ρ( Η), 95,17: δρ6μφ Ε: δρ6μων 
Ρ( Η), 97,20: τ~ν ιiλεον Ε: το ιiλαιον Ρ(Η),, ?8,2: διεπτοείτο Ε: διεπτ6ητο 
J;'!H):. 9_8,7: θε,ια Ε: ~αθεια Ρ(Η), 100,8: ρvμης Ε: §6γας Ρ(Η), 103,11: 
ρωμαικης Ε: ρωσσικης Ρ(Η), 103,19: μεταναστήναι Ε : μεταστήναι Ρ(Η) 
104,18 : ήττηθήναι Ε : ήσσηθfίναι Ρ {Η), 106,6 : άπεvκτα{ας Ε : άπευκτα{ου~ 
Ρ( Η), 108,4: κρατερ~v Ε', καρτ;ρaν Ρ( Η) 110,1: άλλαγ6σε Ε : άλλαχ6σε 
Ρ(Η), 111,7: τελεvτα Ε: ετελευτα Ρ(Η), 115,7: αίρείν Ε: αΥρειv Ρ(Η) 
122,13: lπεσι Ε: lπεισι Ρ(Η), 123,13: παραστησάμενοι Ε: προστησάμενο; 
Ρ(Η), 124,6: .~vμειbν Ε(Η): σvμεώvην Ρ, ~25,23: dδοκήτων Ε : άηδών 
Ρ( Η), 126,6: ηροvς Ε: ήρος Ρ(Η), 129,24: δε Ε: τε Ρ(Η), 131,4: lκκλ{-
νωμεν Ε: lναποκλlνομεν ΡΙΗ) 132 6 · διαπεπτω'κασιν Ε ' ' ' ι · : αναπεπτωκασι 

Ρ(Η), 134,20: άπι!σχεν Ε: lπέσχεν Ρ( Η) 135 12: lκβοη'σας Ε. 'β ' 
( 'β' , , .ενοησας 

~μ οησας Η) Ρ, 137,4: άλλ' δ Ε: δ δ8 Ρ(Η), 137,16: τάγματος Ε: συν
ταγματος Ρ( Η),, 140,9: πvκνώσαντες Ε: πvργώσαντες Ρ( Η), 146,13 : τελού
σης Ε: τελεσοvση: Ρ= τελεθούσης Η, 148,13: λαμπρώς Ε: κατακ6ρως 
Ρ(Η), ,153,9: τοιοvτφ ~:τούτου Ρ(Η), 155,13: καl Ε: παρa Ρ( Η), 155,16 : 
στρατιαν Ε: πανστρατιαν Ρ(Η), 157,7: μαργαρ{ταις Ε: μαργάροις Ρ(Η), 
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157,23: lδήλωσε Ε: δεδήλωκε Ρ( Η), 158,21: άποδιδοvς Ε: άποδοvς Ρ(Η), 
162,6: αiJτής Ε: αύτοίς Ρ(Η), 166,12: τούτοvτοv Ε: τούτου Ρ(Η), 169,12: 
κατακαι6μενος Ε: κατακα{νων Ρ( Η), 170,11: κατεπαρθεlς Ε: lπαρθεlς 
Ρ( Η), 173,1: αiJτοκρατοϋντι Ε: κρατούvτι Ρ(Η), 176,3: φ6νον Ε: φθ6ρον 
Ρ( Η), 178,13: μηνllανοvαρlφ Ε: μηνός Ίανουαρlου Ρ( Η). 

Είς άντιστάflμισμα τών άνωτέρω, ύπάρχει τΟ πl.fι{}ος τών καλώς διορ
{}ω{}έντων. Πλείσται έπιτυχείς διορ{}ώσεις, έξ έκείνωv τ&ς όποίας ό Hase 
είσήγαγεν είς την Εκδοσίν του, είχον ηδη γίνει, τρείς πεQίπου αίώνας προ· 

γενεστέρως, ύπΟ τοϋ γραφέως τοϋ Ε. Τοιαϋται διορflώσcις εlναι π.χ. : 4,18: 
τούμφαν8ς ΕΗ : τού φαν8ς Ρ, 6,11 : τήν τών ΕΗ: τών τών Ρ, 10,6: φ6νον 
ΕΗ: φ6νωv Ρ, 10,24: αiJτψ ΕΗ: αiJτό Ρ, 12,11: πλεlοvς ΕΗ: πλεlαις Ρ, 
12,24: ΠαστιλfJ ΕΗ: πασταλa Ρ, 13,12: τών κοvλεών ΕΗ: τον κουλεον Ρ, 
14,11: καταπλαγι!ντες ΕΗ: καταπλαγlvτας Ρ, 14,22: ταίς ΕΗ: τaς Ρ, 
16,2: άμυντηρlων ΕΗ: άμβυτηρlων Ρ, 16,11: άπονενοημένοις ΕΗ: aπονε
νοημι!νοvς Ρ, 20,17: ήγεμονlας ΕΗ: ήγεμονlαις Ρ, 22,22: σπασάμενοι ΕΗ: 
σπασάμενος Ρ, 27,10: προτέθεικεv ΕΗ: προvτι!θεικε Ρ, 28,20: lγχη ΕΗ: 
ι'!γχη Ρ, 34,5: lκθειάζετε ΕΗ: lκθεάζεται Ρ, 34,19: lπαναβιβάζειν ΕΗ : 
lπαναβιβάζει Ρ, 36,7: lφ' Ζππων ΕΗ: lφlππων Ρ, 37,2: τετιμημένον ΕΗ: 
τετιμημι!νος Ρ, 37,3: κατάρξαvτα ΕΗ: κατάρξαντι Ρ, 38,19: τώv τ6πων 
ΕΗ: τον τ6πον Ρ, 39,13: τι!θηπε ΕΗ: τεθήπιεν Ρ, 42,6: άσφαλεlCf ΕΗ: 
άσφάλεια Ρ, 44,16 : νoiiv ΕΗ : νϋv Ρ, 48,13: μέσως ΕΗ : μι!σος Ρ, 48,16: 
προβαλλομένη ΕΗ: προβαλομlvην Ρ, 51,12: εlσπράττουσαv ΕΗ: εlσπράτ
τοvσα Ρ, 56,17: lργον ΕΗ: lργων Ρ, 58,21: lξητάζοvτο ΕΗ: lξητάζοιντο 
Ρ, 62,11: στρατιaν ΕΗ: στρατlαν Ρ, 62,17: τελματώδης ΕΗ: τελματώδη 
Ρ, 62,19: κατφκισμι!νη ΕΗ: κατωκισμlvην Ρ, 63,13: ήπεlγετο ΕΗ: ~πή
γετο Ρ, 63,23: φορδ.ς ΕΗ : φθορiiς Ρ, 63,24: μ{σους ΕΗ : μ(σος Ρ, 64,9: 
κερδα!νουσαν ΕΗ: κερδα!νουσα Ρ, 65,6: &πέτισεν ΕΗ: &πέσισεν Ρ, 6ι21: 
άνθρωπlνων ΕΗ: άνθρωπtvω Ρ, 68,1: τών post δ8 del. ΕΗ, 71,14: Τρι
π6λει ΕΗ: τρfπολι Ρ, 73,11: δnώσειν ΕΗ: δωήσιν Ρ, 73,18: δοκεί ΕΗ: 
δοκείν Ρ, 77,19: ι'!λλως ΕΗ : ι'!λλος Ρ, 77,23: σvναγε{ρας ΕΗ : σvνεγεlρας 
Ρ, 80,13: α~τψ ΕΗ: αiJτών Ρ, 87,3: προσεδέχοντο ΕΗ: προσεδέχετο Ρ, 
90,5: φερομένοις ΕΗ: φερ6μενος Ρ, 97,16: χώραν ΕΗ: χώρα Ρ, 98,16: 
τις post θείος del. ΕΗ, 108,6: τόν ΕΗ: τήν Ρ, 110,17: άριπρεπης ΕΗ: 
άριτρεπης Ρ, 120,3: δηλώσοντας ΕΗ: δηλώσαντας Ρ, 129,7: lν ΕΗ: lκ Ρ, 
133,2: παραρρι!οντα ΕΗ: παραρρι!οντος Ρ, 133,17: σvνασπισμον ΕΗ: σvνα
σπισμώ Ρ, 134,13: αlσθ6μενον ΕΗ : lσθ6μενοι Ρ, 137,14: §ς τε ΕΗ: §σται 
Ρ, συσπειeαθέντες ΕΗ: συσπειραθέντων Ρ, 139,23: τdν ϊππον ΕΗ: τών 
lππων Ρ, 140,17: εl ΕΗ: οί Ρ, 143,2: αlρομένων ΕΗ: αlρομι!νω Ρ, 
145,13: άπι!κλινεν ΕΗ: άπέκλιναν Ρ, 146,22: καθήστο ΕΗ: καθε{σθω Ρ, 
147,22: καλι!σας ΕΗ: καΜσαν Ρ, 147,6: άφικ6μενος ΕΗ: άφικ6μενον Ρ, 
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154,22: 1Jπαρ ΕΗ: 1Jπερ Ρ, 156,18: ήκεν ΕΗ: ήκον Ρ, .157,19: συγκατέ
σφαξαν ΕΗ: συγκατέσφαξεν Ρ, 163,2 ( καl 163,5): τών 'Αγαρηνών ΕΗ: 
τάν &γαρηνάν Ρ, 165,10: τούς ΕΗ: τaς Ρ, 166,13: φ6ρους ΕΗ: φ6ροις Ρ, 
vποσπ6νδοvς ΕΗ: vποσπ6νδοις Ρ, 168,2: μορφfιν ΕΗ: μην Ρ, 169,5: fίστην 
ΕΗ: fίσθην Ρ, 171,16: πλfjθος ΕΗ: πλήθους Ρ, 178,22: ήμέραις ΕΗ: ήμέ
ρας Ρ. "Ο γραφι:iι; τοϋ Ε &ίrοδεικνύεται ένίοτε το],μηρότερος τοϋ Hase καi 
είσάγει είς τΟ κείμενον Επιτυχείς διορ-θώσεις, τΟς Οποίας δ Hase, αν καl 
ύποδεικνύει Εν τι$ κριτικψ ύπομvήματι, έν τούτοις διστάζει να ε'ίσαyάγη είς 
την Εκδοσίν του. Τοιαϋται διορfiώσεις εΙ ναι π.χ.: 23,10: στeατηγός κατη-

' Ε '''Η ' 'Ι γωνισατο ~ : στρατηγος ηγωνισατο : στρατηγονισατο Ρ, 26,23 : ανεχα-
τιζε Ε: &νετε{χιζε ΡΗ, 37,16: lπlτρεφον Ε: lπ{στρεψον ΡΗ, 42,4: μ!! Ε: 
τε Ρ Η, 43,2: περιρρεομένην Ε : περιρρε6μενον Ρ Η, 43,12 : ήδικηκ6τι μηδi!ν 
Ε: εlδηκ6τι μηδi!ν Η: ήδοκ6τι ( rasura) δi!ν Ρ, 43,14: εlώθασιν Ε: ώεlθα
σιν ( Φεtθασιν Η) Ρ, 44,23: τον των Ε: τών ΡΗ, 55,8: tfνειδος Ε: tfνειδον 
ΡΗ, 60,21: τον &ναγκαίον Ε: των &ναγκαlων ΡΗ, 63,17: lπ' &λλ?jλοις Ε: 
lπαλλήλοις ΡΗ, 65,14: ψυχικfιν Ε: ψvχ1}ν ΡΗ, 73,7: προεβάλομεν Ε: προ
βάλομεν ΡΗ: fortasse προσεβάλομεν, 78,12: πάθει Ε: πάθος ΡΗ, 85,8: 
τολμητ{ας Ε: τολμ,ίσας ΡΗ, 85,14: α~τiιν Ε: α~τον ΡΗ, 100,18: τfιν εlς 
Ε: εlς ΡΗ, 156,20: έταfροις Ε: lτέροις ( έτέροις Η) Ρ, 158,23: τον τών 
Ε: των ΡΗ. 

"'Ολως ίδιαιτέραν άξίαν Εχουν αί Επιτυχείς διορ&ώσεις τοϋ γραφέως τοϋ 
Ε, αί όποίαι ο'Uτε έγένοντο, οϋrε ύπεδείχflησαν UπΟ του Hase. AL διορflώ· 
σεις α15ται, τινΕς τών όποίων σπουδαίως βοηflουν είς τfιν άποκατάστασιν 
τοϋ κειμένου του Λέοντος, είναι αL έξfjς: 5,4: τών χρ6νων Ε: τdν χρ6νον 
ΡΗ, 6,3: αύτοκρατορ!ας Ε: αύτοκρατορ!α Ρ: αύτοκρατορ!αν Η, 11,2: ώς 
( del. καΙ) Ε: cδς καΙ Η: καΙ cδς Ρ, 13,7: προϊσώμεθα ( pro προησώμεθα) 
Ε: προϊστάμεθα ΡΗ, 40,19: τιθηvούμενος Ε: τιθηνουμέvων ΡΗ, 46,17: 
κατεαγijναι Ε: κατάγijναι Ρ : καταγνύναι Η, 50,12: καθιλαρευσάμενον Ε: 
καθιλαρεvσάμενος ΡΗ, 74,4: &νεπιβούλευτα Ε: &νεπιβούλεvτοv ΡΗ, 77,20: 
θερμοvργ6ς τις Ε: θερμουργ6ς τε ΡΗ, 86,11: φονώντων Ε: φ6νων τών 
ΡΗ \ 95,19: τα τfjς έστ{ας Ε: ταύτησ έστl Ρ: ταϋτα Η 2, 96,1: έκε!νφ 
Ε: έκεlνου ΡΗ, 103,14: άπαλώv ante δνύχων add. Ε, 106,22: ταύταις Ε: 
ταύται Ρ: ταύτrι Η, 121,13: έρε!σαντα Ε: έρείσαν Ρ: έρείσαντι Η, 138,12: 
' ' Ε ' ' Ρ ' ' Η ' λ' αφισταμενους : αφισταμενησ : αφισταμεvον , 138)4: αποκ ιναντας 

Ε: &ποκλ{vαντος ΡΗ, 154,2: τούς Ε: τfjς Ρ: τις Η, 154,20: φάμενον 
Ε: φάμενος ΡΗ, 173,12: τελέως Ε: τελευτα{ως ΡΗ, 173,15: τι! post 
καl add. Ε. 

1 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 35, σημ. 1. 
2 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 98, 

ι 
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Τέλος, είς τΟ ένεργητικόν τσϋ γραφέως τοϋ Ε πρέπει να προσγραφii ή 
συνεπεστέρα χρfjσις τοϋ έφελκυστικοϋ ν, τΟ Οποίον ούτος πάντοτε γράφει 
πρΟ φωνήεντος 1, πρΟ οίουδή;τοτε δ8 συμφώνου κατ& κανόνα παραλείπει. 

ΠΙ. 'Εκδόσεις. 

α) Α ί dναληφttείσαι ύπο Combefis καί Lequien έκδόσεις. 

'Ο Δ ο μι vικα1•ος μονuχος Φραγκίσκος Combefis ( !605- 1679 ), ΕΚ τώv 
κορυφαίων συνεργατών τfiς έν Παρισίοις κατα τΟν 17σν οίώνα &ναληψ3εί
σης εκδόσεως τοίi corpus των βυζαντινών Lστορικών, τflς γνωστfiς ώς Βυ· 

' ' 'λλ ' ' e ... ~αντίδο·ς τοϋ Λούβρου, ύπiϊρξε δόκιμος -Βεολογος και ε ηνιστης, τον οποιον, 

ώς λέγει ό Fabricius, « paucissimi fuere qui industri.a et studio .ίn script?· 
ribus Graecis ecclesiasticis praesertim, recensendιs, vertendιs atque ιη 
]ucem profer~ndis aequaverint, nedιιm anteverterint » 2 • 'Ο Combefίs 
εtχεν έπισημάνει τΟ χειρόγραφον τοϋ Λέοντος ένψ τοίίτο εύρίσκετο είσέτι είς 
χείρας τοϋ Rap]Ίael TriclΊet dιι Fresne (ΕΚ μέρους του όπο(ου « nactus 
copiam » έξέδωσεν έν Ε τε ι 1664 τi)ν « Εκφρασιν » τfjς ~Αγίας Σοφίας) 3 ι 

" ι ' ' "ξ ' δ ' , ορ'ν φαίνεται δS Οτι τότε Ελαβε τfιν ευκαιριαν να το ε εταση ια πρωτην φ α 

έξ αύτοψίας 4• ΤΟ χειρόγραφον, είσαχ88ν έν τφ μεταξ.U είς τfιν Βιβλιο-Βήκην 
τοϋ Βασιλέως, έγένετο προσι τΟν εύρύτερον καl ό Combefis, καλΟς γνώστης 
τών βυζαντινών πραγμάτων, άντελήψθη ταχέως ηΊν σπουδαιότητα τών έν 
αUτψ παραδιδομένων Lστσριχών κειμένων και την άνάγκην Οπως έκδο-Βοϋν 
συμπεριλαμβανόμενα ε!ς τi]ν σειρaν τijς Βυζαντ(δος τοϋ ~ο~β3οv. Ά_:ω:α
πόνητος έκδότης κειμένων, ως ήτο, άπεφάσισε να έπιληφι~η ο ιδιος της εκ· 

δόσεώς των. 'Εν βιβλtψ του Εκδο{}έvτι εν ~τει 1672 γράφει τa έξi'jς &ξιοπε
ρίεργα περl τi)ς άποφάσεώς του ταύτης: « Ejus ( sc. τοϋ Φωτίου, έν~ντίον 
τοϋ Οποίου σφοδρώς καταφέρεται) technas malasque artes, cum alιι pro· 
secuti sunt, Graecί aequales aut parum suppares, tum meus Logothet~, 
si quando pace lenius aspirante ac Christianissimo Rege semper Vι-

1 Μοναδικαί εξαιρέσεις: 133,4: διαvέπαυσε (α) (-εν ΡΗ ), 156,11: φασi (α) ΡΕ 

( -iv Η), 
2 Ι. Α. F a b r i c i u s, εν&" άν., τ. ΧΙΙΙ, Hamburg 1746, σ. 788. 
3 Πρβλ. άνωτέρω, σσ. 49 και 76. , 
4 Έν τφ προλόγφ της έκδόσεως της "' έκφράσεως », γεγραμμενφ "' Kal. Ianuar. 

MDCLXIII ::., λέγει έν παρόδq.ι περt τού χειρογράφου τd. έξης : < Ha bet Logothetae 
ex multis collectam Chronographiam, fere ίnitio, extraque seriem, ac νelut 
tractatum peculiarem ( sc. τήν c εκφρασιν:.): possitque hic Logotheta ..... esse 
Μεταφράστης ». 
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ctore, Regia Lupara Historiae Byzantinae pene necessario supple· 
mento, cum Leone Diacono et Michaele Psello Regium vere multiplici 
titulo monumentum, juris publici Regia munificentia faciat; ne sibi 
per moras Batavus, aut gens a1ia, eam gloriam rapiat » 1• Δια τοϋ « meus 
Logotheta » εννοεί βεβαίως δ Combefis τi]ν χρονοyραφίαν τοϋ Ψευδοσυ· 
μεώνος, τi}ν όποίαν Εσχεδίαζε νι:Χ συνεκδώση, ώς λέγει, όμοίί μετά τών ίστο· 
ρικών Εργων τοίί Λέοντος Διακόνου καl τοϋ Ψελλοίί. Φαίνεται πάντως Οτι 
dκολού8ως μετέβαλε σχέδιον και άπεφάσισε να κατανείμn τα κείμενα είς δύο 
τόμους ι'Jπο τον γενικον τίτλον « Scriptores post Theophanem ». Συντο· 
νώτερον, ώς εϊκός, είργάσ{}η διd τήν προπαρασκευi]ν τοϋ πρώτου τόμου, είς 
τΟν όποίον πλ't)ν τοϋ Ψευδοσuμεώνος περιέλαβε καl άλλα ίστορικd Sργα άνα· 
φερόμενα είς τους gov καί lΟον αίώνας. ~σ 8άνατος τοϋ Combefis, Επισυμ
βι\ς η)ν 23ην 'Ιουνίου τοίί 1679 2, εματαίωσεν έπί τι διάστημα τi]v εκδοσιν. 
cH Εκτύπωσις τοϋ πρώτου τόμου, τΟν Οποίον ε1χε καταλίπει έ'τοιμον πρΟς 
Εκδοσιν δ Combefis, έπερατώ{}η fξ Ετη μετι:Χ τΟν -θάνατόν του, i]τοι έν Ετει 
1685, Επιμελείι;ι τοίί S. Mabre · Cramoisy '· Έν αύτψ, εκτος τοίί τελευ· 
τα ίου τμ-ήματος τοϋ Ψευδοσυμεώνος 4, περιελήφ&ησαν καt άλλα ίστορικι:Χ 
Εργα (Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου Βίος Βασιλείου τοϋ Μακεδόνας, 
Συνεχισrαl Θεοφάνους, Ίωάννης Καμενιάrης, ΓεώQγιος ΜοναχΟς: καί τινα 
άλλα fiσσονος σημασίας κείμενα). 'Άλλά καt ή Fροετοιμασία τοϋ δευτέQου 
τόμου τών Scriptores post Theophanem ει1ρίσκετο, ώς φαίνεται, εtς: προ
κεχωρημένον στάδιον καt έπιστεύετο Οτι ταχέως f}d ένεφανίζετο ό κατάλλη
λος άνθρωπος, δ Οποίος έπt τfί βάσει τών καταλοίπων τοϋ Combefis {}d Εφε· 
ρεν είς πέρας ηΊν Εκδοσιν τΟΟν Εργων τοϋ Λέοντος καt τοϋ Ψελλοϋ. Οϋτως, ό 
Κάρολος Du Cange έν τψ καταλόγφ τών συγγραφέων Εκ τών όποίων έστα· 
χυολόγησε τι\ λήμματα τοϋ Έλληνικοίί Γλωσσαρίου του ( 1688) μνημονεύων 
τΟν Λέοντα τΟν Διάκονον λέγει περl αύτοϋ: « Scriptor typίs regiis pro
xime edendus cum aliis ex cod. Reg. » '· Ε!ρήσ1'Jω εν παρόδφ ενταίίllα 

1 F, C ο m b e f i s, Bibliothecae Graecorum Patrum auctarium novissi
mum, Parisiis MDCLXXII, σ. 545a. 

2 Ι. Α. F a b r i c i u s, Ενιt-• άν. Έσφαλμένως άναγράφουν ώς ετος 6-ανάτοu 
τοίί Combefis τΟ 1685 ot C. Ο u d i n u s ( Commentarius de Scriptoribus Eccle· 
siae Antiquis, Lipsiae MDCCXXII, στ. 475) καί R. C e i 11 i e r { Histoire Ge
ne;ai~ des ~uteurs sacres et ecclesiastiques, τ. 19, Paris MDCCLIV, σ. 692) 
και το 1697 ο G. Ο s t r ο g ο r s k y { History of the Byzantine State, transl. 
by Joan Hussey, Oxford 1956, σ, 4 }. 

3 Λέω ν Δ ι ά κ., σ. XIV. 
4 Πρβλ. άνωτέρω, σσ. 49 ·50. 
5 C. D u C a n g e, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecita

tis, Lugduni MDCLXXXVIII, Index Auctorum, στ. 28-29. "Αναγράφεται επί· 
σης έκ το;; κώδικος, οίιχί άνευ σφαλμάτων, ό τίτλος της "Ιστορίας. 

• 
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Οτι ό Du Cange ι1πijρξεν ό πρώτος ό όποίος έδημοσίευσεν άποσπάσματα 
έκ τοϋ κειμένου τfiς ~Ιστορίας του Λέοντος, τι:Χ όποία, &ντιγεγραμμένα πλημ
μελέστατα έκ τοϋ χειρογράφου, έχρησιμοποίησεν έν τοίς: σχολίοις του είς 
Ζωναρίiν 1 καt έν τψ ~Ελληνικ(ί) Γλωσσαρίφ 2 , Εν-&α μάλιστα προβαίνει 8πl 
~' ' ~ δ "' δ' ' .. ' - Λ' ' ΠΛ.ΕΟν και εις ιορuωσεις υο χωριων του κειμενου του εοντος . 

ιΗ Εκδοσις τοίί Λέοντος καl τοϋ Ψελλοίί έκ τών καταλοίπων του Com
befis επέπρωτο ν& χρονίση καl τελικώς να ματαιω-&fi. Τριάκοντα περίπου 
Ετη μετd τΟν {}άνατον τοϋ Combefis τΟ Εργον τfiς έκδόσεως ταύτης έπωμί-

ι • Εν συνεχείq. της ύπ' αfιτοϋ έκδόσεως της Χρονογραφίας τοϋ Ζω\'αρc'i είς την 
Βυζαντ(δα το;; Λοόβρου, τ. Ι ( 1686 }, καί έν σσ. 99, 103, 105 καΙ. 107, άντιστοί
χως τα χωρία τijς έκδόσεω; Hase 63,8-ιο (ές-όνομάζειν)~ 166,ιs-168,3 (Λέγεται
δεδήλωται)~ 6!,22-24 (Πρόκενσον- δεδόμηται)~ 158,11-12 (την- ε'ίληφεν)~ 165,22- 166,6 
( ένταϋθα- άνήyειρεν) = Ioannis Zonarae Epitome Historiarum cum Caroli Du
cangii suisque annotationibus, ed. L. D i n d ο r f i u s, τ. VI, Leipzig 1875, 
Teubner, σσ. 155, 161-162, 165, 169. 

2 C. D u C a n g e, Glossarium, Εν&' &ν., στ. 867 έν λ. μανδύας ( 83,ιο-ι3: 
έπ'-σωμάτιον}, στ. 949 έν λ. μονέριον ( 129,ι5-17: έτύyχανον-όνομάζουσι), στ. 1142 
έν λ. πελάτης { 140,1-5: τών -προσέταττεν }, στ. 1342 έν λ. σεβαστοφόρος ( 177,1-4: 
l1ρτι-κατήyετο), στ.1570 έν λ. Τζιμισκijς (92,2-5: 8ς-έκτήσατο),Αppendίχ, σι. 
11 έν λ. άκούφιον ( 89,5-8: οί- dτεχνώς }, σε. 14 έν λ. Άμπελιiς ( 113,11-12: δς
κατοvομασθεlς }, στ. 107 έν λ. κομμέντοv ( 150,21-23: Τότε- φασlv ). Παρέλκει δλως, 
νομίζομεν, ή παρά&εσις ένταϋ&α τών πολλών καί παντοίων σφαλμάτων τοϋ Du 
Cange έν τοίς ώς άνω χωρίοις (πρβλ. π.χ. δσα σημειοL ό Hase, Λέω ν Δ ι ά κ., σσ. 
450, 453, 492 ). 

3 'Αντί τοϋ έν 140,a ((πελάτας)) τοϋ χειρογράφου .προτείνει ( εν-D-" άν., στ. 1142} 
νό; άναγνωσ&fi «έπελάτας>)~ Invadentes ( <<πελάτας» έν τfι έννοίq. τοϋ έπιδρομείς 
άπαντq. καt έν 117,ι ). Ό Hase διατηρεί τΟ «πελάταςΗ έν τfi έκδόσει, έν δΕ τοίς 
σχ;ολίοις (Λέω ν Δ ι ά κ., σ. 469} πι&α\•ολογεί δτι « Leo πελάτης et στeατιώτης 
synonyma credidit, ex male ίntellecta glossa vel Suidae ΙΙΙ. 72. Α vel alia 
eiusmodi », την τοιαότην Cίποψιν ύποστηρί.ζουν καt ot έκδόται τού Θησαuροϋ της 
•Ελληνικfις Γλώσσης του "Ερρίκο υ ~τ ε φ ά ν ο u (νέα Sχδοσις έπηuξημένη έπι· 
μελείq. τών C.-B. Hase, G. Dindorf καt L. Dindorf, τ. VI, Parisiis 
1842 -184"1, στ. 693 ), έν λ. πελάτης: <ι Quod Hasius recte defendit contra Du· 
cangii conjecturaιn έπεJ.άτας ). Ταϋτα δμως λέγονται άνευ της προσαγωyfις καί 
άλλων παραδειγμάτων τοιαύτης χρ1lσεως της λ. πελάτης. Πιστεύομεν δτι ό Du Cange 
εύρίσκεται έν δικαίφ καί δτι πρόκειται ένταU&α και έν άμφοτέροις τοLς χωρίοις περi 
άκουστικο-ϋ σφάλματος τοίί άντιγραφέως, ό όποίος έγραψε <<πελάτας)) άντί άναγνω· 
σftέντος ((έπελάταςη η ιιdπελάτας)). Ή έτέρα διόρ-6-ωσις τοϋ Du Cange δεν δύναται 
να yίνu αποδεκτή. Θεωρεί (Εν&' άν., στ. 1570} δτι τό έν 92,4 <ιμοvζακίτζηv)) πρέ
πει ,.α διορ&ω&fι είς αμοιρακίτζην)) ( γράφε «μειρακίτζην>) η <ιμειρακlτζιν)) ). Άλλα 
περί τοϋ χωρίου τούτου και τfις άρμενικfjς προελεύσεως λέξεως <ψουζάκιον)) πρβλ. 
δσα πεισtικώτατα αντιτάσσουν οί Η a s e (Λέω ν Δ ι ά κ., σ. 454} καί. Σ. Π α π Ο
δημητρίου έν Viz. Vrem., τ. V (1898), σσ. 723-725. Πρβλ. έπίσης \\τ. 
L ίί d t k e, Armeno- Graeca, Byz. ~ Neugr. Jahrbiicher, τ. 3 ( 1922 }, σσ. 90 • 91 
καί Φ. Κουχουλέν, εν-&' άν., τ. Δ', έν "Α&ήναις 1951, σσ. 4.00, 412 . 

................................... ~ ................................ ... 
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σ8η δ έπίσης ΔομινικανΟς μοναχΟς καl γνωστΟς συγγραφεVς τοϋ Oriens Chri· 

stίanus Μιχαηλ Lequίen ( 1661 - 1733 ). Ό Lequίen εtργάσi!η μετa πολλοϋ 
ζήλου καί, ιi);; φαί-νεται, κατώρftωσε νd φέρrι είς πέρας τΟ άναληφ8Εv εργσν. 
ΊΌϋτο συμπεραίνεται έξ Ο σων ό Lδιος ί,έγει: « Quae Leo Diaconus refert 
ίη Hίstoria, cuius pars typis Regiis iam edita est» 1• 'Αλλι:Χ 
το έκτυπωΙΙεv τμijμα οϋδέποτε ε!δε το φώς, τijς έκδόσεως διακοπείσης Λόγφ 
τοϋ μεσολαβήσαντος σφοδροU καi μακροχρονίου πολέμου περl τfiς διαδοχijς 

τοϋ !σπαvικοϋ i!ρόνου ( 1701 · 1713) καi τοϋ έν συνεχείQ. i!ανάτου τοϋ 
Lequien 2 . Td άντίτυπα: τοϋ έκτυπωDέντος τμήματος τfiς tlστορίας τοϋ 
Λέοντος φαίνεται Οτ:ι « vel casu aliquo peculiari, vel data opera, fuisse 
deleta », ώς λέγει δ Hase, ό όποϊος είς μάτην τό &νεζήτησεν Sν τοίς &ρχείοις 
τού Βασιί,ικοϋ Τυπογραφείου 3• 

Tiιv έκπονη&είσαν ύπΟ του Combefis μετάφρασιν τοϋ Λέοντος καί τοϋ 
Ψελλοϋ έχρησιμοποίησεν εύρύτατα ό Φραγκίσκος Pagi έν τψ γνωστψ ϊστο~ 

~ ., 4 _Q.' ~ξ ~ ~ ~ , ~ ' ~ ~ ' 
ρικφ εργφ του , παραuεσας ε αυτης αυτοΛεςει η εν συνοψει « totam sum-
marie » 5 τi)ν Ίστορίαν τοϋ Λέοντος. Είς τοίίτο, ώς λέγει, Εσχε τi)ν συνδρο· 
μην τοϋ Β. de Montfaucon: « Leo Diaconus ..... Auctor hactenus ine
ditus, et a Combefisio in Latinam Jίnguam versus, opera Virί Claris
sίmi Bernardi Montfauconi monachi Benedictini Congregationis S. 
Mauri a nobis lectus, et quoad praecipua capita descriptus est ad 
sequentium annorum Hίstoriam certius illustrandam » 6• Μικρa τμήματα 

1 Μ. L e q u ί e η, Oriens Christianns, Parisis MDCCXL, τ. Ι, στ. 255, 
Τ-fιν 'Ιστορίαν τοϋ Λέοντος χρησιμοποιεί ό Lequien καL έ-ι τ. Ι, στ. 256 καi τ. ΙΙ, 
στ. 751-752. "Εν στ. 752 πιtρατίitεται τό χωρίον 100,15-18 (τΟv-έiJσέβειαν). 

2 Πρβλ.. J. Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, Parisiis MDCCXXI, 
τ. II, σ. 684: « Volumen alterum Byzantinae historiae edendum paraverat, 
quo Leo Diaconus et Michael Psellus ad mss. codd. recogniti ac nova ver
sione eaque puriori donati prodituri erant, sed et consilium mors abruρit, 
quo~ ~~udato no~:r~ Michaelί Lequien commissum est exequendum, jamque 
typιs ιιsdem reg11s ιnceptuni, sed bello tum atrociori ubique flagrante inter
ruptum ac prolatatum ~. 

3 Λέων Διάκ., σσ. XIV-XV. 
<1 Critica historico- chronologica in universos Annales Ecc1esiasticos emi~ 

nentissinιi et reverendissimi Caesaris Cardinalis Baronii ... studio et cura 
R. Ρ. Francisci Pagi, τ. ΠΙ, Antverpiae MDCCXXVII, σσ. 873-876, 
t. IV, Coloniae Allobrogum MDCCXXVII, σσ. 3, 5 · 6, 8- 9, 12- 13, 19 ~ 25, 
28·29, 32~34, 36·39. 'Εν τ. IV, σ. 32, διορ&οϊ: τό έν 152,11 «είκάδα τετάρτην» 
εl.ς « vigesiωa quinta :ο, διότι ή ήμέρα αϋτη « hoc anno in feriam sextaω inci
dit. Neque enim quae hic narrantur alio quam currenti anno contingere po
tuere ι. Έπίσης έν τ. IV, σ. 37, διιψ&οϊ: τό έν 178,14 ",ςυπε')) είς «,ςυπδ'>) ( « sed 
loco quinto, legenduω quarto :ο). 

5 Αύtό#ι, τ. IV, σ. 37. 
6 Αύτόit-ι, τ. ΠΙ, σ. 873. 
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έκ τής Ίστορίας τοϋ Λέοντος έδημοσίευσεν Εκ τών καταλοίπων τοϋ Combe
fis καl δ 'Άνσελμος Banduri 1

• Ίδιαιτέρω; χρ'Ιlσιμα άπέβησαν τα παρd Pagί 
άποσπάσματα τοϋ Λέοντος έν τfi λατινικiί μεταφράσει τοϋ Combefis καί, Εν 
άπουσί{J Εκδόσεως τοϋ πλήρους κειμένου τiiς 'Ιστορίας, εlς ταϋrα άνέτρεχ_ον 

δι& ,.α άvτλήσουν πληροφορίας οί ίστορικοl τfiς έποχiϊς, ώς π.χ. δ Fl. Cor
nelius διa !στορ(αν τijς Κρήτης 2 καl ό Α. L. Schlδzer διa τi]ν ρωσικην 

ίστορίαν 3. 

Ή μετάφρασις τοϋ Combefis, κατι'ι τον Hase, « in aedibus FF. Do
minίcanorum ad viam S. Honorati, ubi vita cessit Combefisius, mul
tos annOs asservatam esse constat, eiusque copίam viris doctis com
pluribus factam » 4• 'Αλλ' αί προσπάθειαι τοίί Hase πρΟς άνεύρεσιν τiϊς 

μεταφράσεως έκείνης τοϋ Combefis &πέβησαν Ciκαρποι καl τ:Ο πρdyμα τοϋτο 

ό Sχδότη; τοϊi Λέοντος άπέδωσεν είς τi)ν προκ,,η3είσαν έκ τfiς Γαλλικi}ς 

Έπα1•αστάσεως γενικ1)ν &vαστάσωσιν: « superfuisse ea videtur usque ad 
motum repentinurn, quo Gallia tota, vergente saeculo superiore, confusa 
est. Tunc illa ίpsa procella, quae viros studiis ac doctrinis exquisitiori
bus claros partim deiecit de statu omni, partim praecipites perturba
vit ex patria; quo flatu collegia litteraria et religiosa universa evertit, 
eodem ut multa alia ingenii monumenta chartis reconditis ιnandata, 

sic item ultimas relίquias sedulitatis Combefisianae dίssipavit, aut 
obruit ». Καταλήγει δε ι\ Hase: « quae vel ίη latebra aliqua ignorata 
delitescunt adhuc, vel ( quod magis est credibίle) omnino hodie inter
ciderunt>>5. Τiιν μετάφρασιν τοϋ Combefis έχρησιμοποίησεν ό Hase δια 
μέσου τοϋ Pagi, Εξ αύτης δΕ πολλά, άπαραλλάκτως η μετd βελτιώσεων, παρε
νέβαλεν έντΟς τfiς ίδίας του μεταφράσεως 6• "Ως &πολεσ-8έντα -θεωρεί τd 

ι Imperiuιn Orientale sive Antiquitates Constantinopolitanae in quatuor 
partes distrίbuta ... opera et studio Domni Α η s e 1m i Β a η d u r i i Ragusini, 
τ. ΙΙ, Venetiis MDCCXXIX, σσ. 357β ( 138,16-19 α1)τδς- όvόματι ), 358α ( 140,6-8: 
ii.ρτι- εlώθεσανJ 138,19-24: πανστρατl.- κατεπολέμησε καί 138,24-139,1: πάρεργοv- βα

σιλεύς), 365β ( 166,ιs- 168,3: εντεύθεν- δεδήλωται, 165,21. 166,6: ενταύθα- dvήγειρεν), 
532β ( 47 ,6-ιο: επl ( είς Band.)- μονfj) καί 534α { 64,22-24: Πρόκενσον- δεδόμr;ται ). 
'Ως λέγει έν σ. 365β; « Haec mihί ex schedis Combefisianis coωmunicavit 
R. Ρ. Mίchael Lequien, vir apprime doctus et summa mihi necessitudine con
junctus ~. 

2 Fl. Cornelius, Creta Sacra, Venetiis MDCCLV, τ. Π, σσ. 217-218. 
3 Α. L. S c h 16 z e r, Russische Annalen in ihrer Grundsprache, τ. V, 

Gδttingen 1809, σσ. 125-177. 
<1 Λέων Διάκ., σ. XV. 
5 Αύι-ό&ι, σσ. XV- XVI. 
' Αότό&ι, σσ. 416, 418, 419, 421, 427, 433, 434, 436, 440, 441, 444, 447, 

454, 455, 458, 459, 460, 475, 488, 489. 
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κ,ατά~.οιπα τοϋ Combefis καt ό νεώτερος έκδότης τfις "ΙσtοQίας τοϋ Ψελλοϋ 
Ε. Renauld '· Τοϋτο ομως δ€ν είναι &λη/Jές. Α! &φορώσαι ε!ς τοiις Λέοντα 
και Ψελλον schedae, μετ' aλλων χειρογράφων τοϋ Combefis, περιεσώ/Jη· 
σαν καl νϋν άπόκεινται έν τοίς •Ε{}νικο ίς ~ Αρχείοις της Γαλλίας ύπΟ τοiις 

&ρι/Jμοuς 2287 (Μ, 829) και 2288 (Μ, 830 ). Δεν γνωQίζομεν &κQιβώς 
πότε καl πώς είσήχ,<tησαν έκεί και 'ίσως καfl~ ην έποχήν Εγραφεν ό Hase 
δΕν'!'ο ' -~ )' Φ' • 'l')t γνωστον που εφυ ~aσσοντο. αινεται σμως περίεργος fι άγνοια έν 

προκειμένφ τοϋ Renauld, δεδομένου μάλιστα ο τι τa χειρόγραφα ταϋτα εtχον 
δtς περιγραφii εν καταλόγοις προηγουμένως'. 

• _Τ~ χει~όγοαφα, Arch. Nat. 2287 (Μ, 829) καt 2288 (Μ, 830 ), τ& 
οποια εξητασαμεν εκ μικροφωτογραφιών τοϋ Institut de Recherche et 
d'Histoire des Textes, &ποτελοϋνται έκ συρραφi'jς φύλλων χάρτου διαφό
ρων είδών καl σχημάτων ( τινd έξ αltτών είναι λευκα φύλλα άπεσπασμένα έξ 

έντύ,πων ), έπl πολλών έκ τών δ ποίων Εχουν έπικολλη{}fj άλλα μικρότεοα 
τεμαχια χάρτου. τα χειρόγραφα χωρίζονται &ναλόγως τi'jς ~λ ης ε!ς τμήματα, 

εκαστον τών Οποίων φέρει ίδίαν σελιδαρί-θμησιν. Πολλ& τών Ενδιαμέσων 
μικροτέρων τεμαχίων χάρτου είναι άσελιδαρί{}μητα. τα έν αύτοίς εtναι 

γεγραμμέ~α φύρδην μίγδην καl προχειρότατα, μετ& πλή/Jους διαγραφών, 

προσ-θηκων μεταξU τών στίχων και έν τii ψ~ ;ιαl παραπομπών είς έπικε
κολλημένα η παρεπόμενα τεμάχια χάρτου. Ή γραφiι εtναι &καλλιγράφητος καl 
βεβιασμέν1J, ένιαχοίi δε λίαν δυσξύμβητος. 

_ Έν τφ fιπ' άρι/Jμον 2287 (Μ, 829) ε!ς τον Λέοντα άφορ~ το πρώtον 
τμημαι τΟ όποίον άποτελείται έκ 59 κυρίως σελίδων. "Εν σ. 1 ό τίτλος: 
«Notαe 78 αd Leonis Diaconi Historiam et Notae 24 ad Historiam Mi
chaelis Hypert(iιni) sire Pselli et Notae 5 ad eiusdem Pselli orationem ad 
~fonomachuιn R. Ρ. Francisci Combefis Ord. Praed.ΙJ. Άνω δεξι& έν τiί 
φ~: «Iteιn pag. _24 Notae 95 ad Michaelis Pselli Historiam et pag. 48 
Notae 4 ad oratιonem Michaelis Pselli ad Monomachum». 'Υποκάτω τοϋ 
τίτλου: «Ad Leonis Diaconi Historiarum Libros Notae 78».'Εν σ. 24 : « Ad 
Michaeli~ J;'selli Histor_iamιι καt έν σ. 58: <r Ad reliqua Pselli opuscula J) 
C~nstantιnι Monomαchι lαudαtio» '· τα 6ν σσ. l· 24 περι Λέοντος περιλαμ· 
βανουν βραχU προοίμιον έν σ. 1 καl έν συνεχεία 78 έρμηνευτικι:Χ καl ίστο-

1 Michel Psellos Chronographie, τ. Ι, σ. LXI, σημ. 2. 
, 2 Η. C: rn ο n t, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de Ia Biblio-

theque Natιonale, Π, Paris 1888, σ. 357 καί δ άνευ όνόματος σuντάκτοu Catalo
gue ~es manuscri:s con:ervfs aux Archives Nationales, Paris 1892, σσ. 348.349. 

, _ΤΟ τε~ευταιο_ν το~το ( σσ. 58-59) περιλαμβάνει πέντε Ερμηνεuτικα σχόλια εtι; 
το _πρωτ?ν. μερος .του πρ~ς Κωνσταντίνον Μονομάχον λόγου τοU Ψελλού, τΟν δποtον 
πρωτος εξεδωσεν ο Κ. Σ α{}- α ς, Μεσαιωνικfι Βιβλια&ήκη, τ. IV { 1876 ), σσ. 117 ·140. 
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ρικα σχόλια έφ~ Ολοκλήρου τοϋ κειμένου τfjς ~Ιστορίας. ΟύδS:ν Ciξιον πολλοίi 
λόγου άποκομίζεται 8κ τfjς άναγνώσεως των προχείρων τούτων σημειώσεων, 
τ&ς όποίας έπl πλέον τοϋ δυσξυμβλ"Ιlτου έπιβαρύνει ό στρυφνΟς καl άκομψος 
λόγος τοϋ Combefis 1 • ΣχετικΟν ένδιαφέρον παρουσιάζει τΟ προοίμιον και 
τοϋτο έπειδη έν αύτcί) άποκαλύπτεται Οτι ό Combefίs είχε με.ταβάλει έν τψ 
μεταξU γνώμην περl τfi~ πιflαν)iς ταυτότητος Λέοντος "Ασι(α}νοϋ καl Λέον· 
τος Γραμματικού 2 καl ύπηρξεν ό πρώτος ό όπο"ίος έπι-δανολόγησε την ταύ
τισιν τοϋ Άσι(α)νοϋ πρΟς τΟν Λέοντα τΟν Διάκονον 3

• ~Ιδού τί γράφει 
σχετικώς: « Quem Leonem Asianum vocat ( sc. δ Σκυλίτζης), is noster 
Leo videtur, qui hic Asianus et Ephesius: Leo Gram. non tanti illί 
forsitan visus, ut eius meminisse debuerit; nisi il1e postea ex Con
tinnatore suo sublegit. U num obstare videtur, quod diaconum non 
dicit, cum hίc aperte, non in aliis careat si quis sacerdotalis ordinis aut 
episcopus fuit. Satis forte disiunxisse putavit, quod patriam adscripsit, 
uti etiam in Ioseplio, Genesio et Manuele, quos Byzantinos dicit ». Td 
άναγραφόμενα έν τοίς σι..ολίοις χωρία τοίί κειμένου δΕν εlναι άπηλλαγμένα 
σφαλμάτων, προτείνονται δε έν αύτοίς καί τινες διορ{}ώσεις 4• τα ίστορικα 
σχόλια καl τα έρμηνεύματα ούδεν ίδια ι τέρως άξιοσημείωτον περιέχουν 5• 

'Εν τiii -δπ' &ρι/Jμον 2288 (Μ, 830) χειρογράφφ ε!ς τον Λέοντα &φο
οοϋν τα τμήματα 4 καl 5. ·Εν τ0 πρώτφ έξ αύτών περιλαμβάνεται έν σσ. 
1· 68 η λατινικiι μετάφρασις τών έπτα πρώτων βιβλίων τiiς 'Ιστορίας και 
τμήματος τοu ογδόου ( Des.: orαtionem habuitlmperαtoris αdhoc= 130,19: 
lλεξε τοιάδε) δι& χειρος τοϋ Combefis. Έν σ. 1 δ τίτλος: rrLeonis diαconi 
Historia, ducto exordio αb obitu Cunstαntini Irιιperαtoris, αd obitum usque 
Ioannis Impeι·atoris cognomento Tzimiscis» καl εν τiί ψg -δπο &λλης χειρ6ς: 
«Ρ. Frαnciscus Combefis ordinis Prαedicαtorum e greco lαtine rertit Ν ο-

ι « Plerumque incomtus est in oratione Latina ~ λέγει περL αύtοϋ δ Hase 
(Λέων Διάκ., σ. XIV. Πρβλ. καί σ. XXVI ). 

2 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 16, σημ. 2. 

8 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 17. 
4 'Εκ t'ούτrον άξιοσημείωτος εtναι ή έν σ. 5, Οπου προτείνεται να διορ{}ω{}fl είς 

ιιύπερήφανον)) ,;ι) σφαλερΟν έν 38,12 (ιύπέρμαχονη τoiJ χειρογράφου. Τοϋτο διορ{}οt είς 
c<ύπέρογκον>> ό γραφεiις τοϋ Ε, ψέγει δε καί δ Hase (Λέω ν Δ ι ά κ., σ. 429 ). Γρα· 
πτέον άναντιρρήτως ((ύπέραυχονJ> (πρβλ. 21,20, 51,n, 90,8, 105,7 καί 126,20 ). 'Επί~ 
σης έν 97,18 ό Combefis (σ. 11 ) διορ&οt τΟ ((μύω ποτέ» τού Ρ εtς «μύωπl τε)) 
{ οϋτω διόρftωσε καt δ Ε, έπίσης δε σιωπηρώς δ Hase ). 

5 Πλiιν ϊσως τοϋ έν 100,7: άτέλειον έργάσιον PtE) (δ Hase έκδίδεt ένταϋ~α 
((άτέλειαν>J άποσιωπών τήν λ. ι<έργάσιον>J ), τό δποίον δ Combefίs (σ. 12) έρμηνεύει 
"'quasi rus a tributis liberum :., ''Ισως γραπτέον (<dτέλειαν έργααιών ( i.e. άγγα
ρειών )η. 'Επίσης έν σ. 17 {}εωρεί δτι δια τοϋ έν 140,3 ((Πελάτας)) (πρβλ. άνωτέρω, 
σ. 105, σημ, 3) < videtur Leo per contemptu vocare Scytharum illam manunι », 
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tisquue illustraoiti!. 'Εν σ. 29 /'χει έπικολληΜj τεμάχιον χάρτου επι τοϋ 

Οποίου ύπάρχει γεγραμμένον Ορftότερον δι" έrέρας χειρός, πιΗα\'ώτατα τοϋ 

Lequien 1, τ μη μα της μεταφράσεως. 'Εν σσ. 69 · 76: «Constantini filii Leo
nis et Lacapeni alteruπι Constantini lmperiιun ac μονοκρατορ{α continua
toris V aticani collata ac recensita ad Geoι·gii Μ onachi Regium codicem 
quo cum plerisque ei conoeniti!. 'Εν τ φ δευτέρφ ( 5) τμήματι περιέχεται 

γεγραμμένη διa της καλλιγράφου χειρος τοϋ Lequien (;) μετάφρασις τών 

τριών πριότων βιβλίων τfjς elστορίας καί μέρους τοϋ τετάρτου ( Des. : Qali
damtestitudinem constipari audacius= 58,23: παρεκροτοϋντο συνασπισμ6ν ). 
'Εν συνόλφ σελίδες 26. 'Εν σ. I : « Leonis diaconi historia ducto exordio ab 
obitu Constantini Porphyrogenneti''· 'Εν &ντιflέσει προς τi]ν μετάφρασιν τοϋ 
Combefis, η όποία εtναι γεγραμμέν1] έν σπουδfi καί είς άνώμαλον λατινικfιν 

φράσιν, γέμει δΕ: παντοίων σφαλμάτων 2 , ή μετάφρασις τοϋ Lequien Εχει 

χαρακτfjρα δριστικώτερον καl εlναι περισσότερον ρέουσα. Πρόκειται άσφα

λώς ένταϋ8α περί τfjς « nova versio et purίor » περl τής όποίας ποιείται 

λόγον ό Echard 3• 

~Εαν κρίνωμεν έκ των έν τοίς δυσl τούτοις χειρογράφοις περιεχομέ,•ων, 

οίJτε δ Combefis, οίJrε δ Lequien, φαίνεται να είχον προχωρήσει πολ.U cίς 

το i"ργον της έκδόσεως τοϋ Λέοντος. Τοϋτο δυσκόλως συμβιβάζεται προς τi]ν 

πληροψορίαν δtι ή Εκδοσις αϋτη είχε ν i]δη &ρχίσει να έκτυποϋται 4• Δ8ν 

πρέπει έπίσης να λησμονlϊται δτι δ Pagi έχρησιμοποίησε μετάφρασιν τοϋ 

Combefis περιλαμβάνουσαν και τα δέκα βιβλία της 'Ιστορίας τοϋ Λέοντος, 

ενφ /ν τφ χειρογράφφ 2287 (Μ, 829) ύπάρχουν εν μεταφράσει τa τρία 

τέταρτα περίπου του όλου Εργου. Πρέπει J.οιπΟν να πιστευftii δτι τα Εν 

τοίς ώς άνω χειρογράφοις άποτελοϋν μέρος μόνον, καl δη πρωτόγραφον, 

τfίς παρασκευασ.Οείσης ύπΟ των Combefis καl Lequien έκδόσεως. Τούτων 
οϋrως η Cίλλως Εχόντων, τα χειρόγραφα ταυτα είς ούδεν δύνανται να χρησι

μεύσουν είς fιμάς σήμερον. 

β) Ή έκδοσις Hase. 

Ό φόβος τοϋ Combefis, μΙ] πως εύρεflii « Batavus aut gens alia » διa 
να ύφαρπάσυ έκ τfjς Γαλλίας την δόξαν τi]ς έχδόσεως τοϋ Λέοντος, έπέπρωτο 

1 "Η αύτη χείρ γράφει μέγα μέρος τοϋ χειρογράφου, έν τφ τέλει tοϋ όποίοu 

άπαντοiiν c Lettres diverses adressees au Ρ. Lequien » ( Catalogue, εν-&• άν. I 

σ, 3!19 ). 
2 Πρβλ. δσα σημειοί ό Hase, Λέω ν Δ ι ά κ., σσ. 418, 425, 436, 443, 446, 

447, 458, 475, 482, 486, 488. 
8 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 106, σημ. 2. 
4 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 106, σημ, 1. 
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έν μέρει τοίJλάχιστον νd έπαληfiευ{}fi μετα 150 περίπου Ετη. "Ο πραγματο· 
ποιήσας τ1Ίν Εκδοσιν διuκεκριμένος φι],ό/.ογος καl κα/,0ς φιλέλλην Κάρολος

Βενέδικτος Hase f)το ΓερμανΟς μ8ν τi}v καταγωγfιν καi ηΊν παιδείαν, &λλά, 
διατρίψας τΟ πλείστον τοϋ βίου του έν Γαλλίg, έκεί έργασ{}είς, άναδειχ-θεlς 
καl τιμηflείς, έγένετσ Γάλλος« de cceur aussi bien que d'adoption >> 1, 

Ό Hase εγεννήΗη τi]ν 11 ην Μαtου τοϋ 1780 έν Su!za της Σαξωνίας, 
πλησίον τοϋ Naumburg, δπου ό πατήρ του ητο ίερεύς, καl άπέ&ανe τfιν 
21 ην Μαρτίου τοϋ 1864 έν Παρισίοις. Μετa λαμπρaς σπουδας εν ,φ κλασ· 
σικψ γυμνασίφ τfjς Βα'ίμάρης καί έν τοίς πανεπιστ'ημίοις Ίένης καl Helm
stS.dt άπεφάσισε να τραπfi πρΟς τα κλασσικα γράμματα. SH το κάτοχος τfjς 
&ρχαίας και νέας Ελληνικής καl της λατινικiiς ( τfιν δποίαν Εγραφε μετα 

περισσijς δεξιότητας και καλλιεπε(ας ), i"τι δε και τijς &ραβικης. Έπιflυμών 

διακαώς να μεταβiϊ είς Γαλλίαν καl στερούμενος πόρων, διήνυσε πεζft ηΊν 

άπόστασιν &πΟ Βαϊμάρης μέχρι Παρισίων, Οπου άφίχ{}η κατ· 'Οκτώβριον 

τοϋ 1801. Ζωηρii'Jς περιγράφει δι' έπιστολii'Jν προς τον φΟ.ον του W. Erd. 
mann τdς δυσχερείας τdς όποίας συνt]ντησε κατ• άρχην καl τ<Χς προσπαθείας 

1 Μ. G u i g n i a u t, Notice historique sur Ia vie et Ies travaux de ChaΓ
les • Benoist Hase, Memoire de l'Institut National de France, Academie des 
lnscriptions et Bel1es Lettres, τ. 27 ( 1877 ), σ. 271' η Ολη μελέτη έν σσ. 247. 
27?. ,Περί τοU Hase πρβλ. έπίσης τΟ άνώνuμον &:ρ&ρσν έν Nouvelle Biographie 
Generale, τ, 23 ( 1861 ), στ. 507 · 509, τΟν έ'\•αρκτήριον λόγον τοϋ Β r u n e t d e 
Ρ r e s 1 e μεταφρασ&έντα έλληνιστi <·ο Κ. Β. Hase καi οί έν Παρισίοις λόγιοι 
'Έλληνες έπi τού Ναπολέοντας καl τών Βουρβώνων.,. έν "Ημερολογίφ Βρετοϋ, 1867, 
σσ. 206 · 231. Σ. Κ ο υ γέα, Ό Hase είς τi}v 'Ελλάδα, Νέα Έστία, τ. 1σ ι 1933 ), 
σσ. 529- 532, "Ι. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η, • Αδσμάντιος Κοραης καi Κάρολος Βενέδι

κτος Hase, Πρακτικό: της "Ακαδημίας "Α-&ηνών, τ. 8 ( 1933 ), σσ. ( 49)- ( 69 ), 
Σ. Κ ο u γέα, Ό Hase καί οί έν Παρισiοις 'Έλληνες, αύτό-&ι, σσ, ( 69). ( 70 ). 
Σ. Μ ε νάρδου, Σuμπληρωματικαί σημειώσεις περt του Hase, αύτό-&ι, σσ. ( 70). 
( 71 ). Α. Κ ο 11 a u t z, Jacob Philipp Jι'allmerayers Briefwechsel mit Karl Be
nedikt Hase und CErstedt ίiber die Geschichte des Kaisertums von Trape
zunt. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der graeco- slawischen Frage, Sίidost
Forschungen, τ. XVIII ( 1959 ), σσ. 281 · 350, Οποu πaσα ή λοιfιi} βιβλιογραφία. 

Τ~ ~ατά.λοιπα το~ Hase σψζονται έ,, χειρογράφοις τοϋ Supplement Grec της 
Bιbl10theque Nat1onale (πρβλ. ''εωτέραν περιγραq:iιν παρό: C h. Α s t r u c -1\1 •• L. 
C ο n c a s t y, Bibliotheque Nationale, Department des Manuscrits. CataJogue 
des Manuscrits Crecs. 3e partie: Le Supplement Grec, τ. ΙΙΙ ( nos 901- 1371 ), 
Paris 1960, σσ. 25 · 26, 60, 166 · 169, 380, 665, 685 ). 'Εν τφ ύn' άριil. 1363 άντ(· 
γραφον τοϋ ήμερολογίοu τοϋ Hase, έκ τοϋ όποίοu άποσπάσματα γεγραμμένα εtς 

μιξοβάρβαρον έλληνικi}ν έδημοσίεuσεν ό • Α Ρ α γ κ α β η ς έν Ήμερολογίψ Βρετοϋ, 

1868, σσ. 75-83. 'Εν τφ ύπ' άριο&. 858 μέρος των χειρογράφων της έκδόσεως τοϋ 
Λέοντος τοϋ Διακόνου ( Η. Ο m ο n t, Inventaire sommaire des manuscrits du 
Supplement Grec de la Bibliotheque Nntionaie, Paris 1883, σ. 92 )'πρβλ. άνω
τέρω, σ. 85. 
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του να έξεύρη βιοποριστικην έργασίαν 1 • Άπετά/Jη δια βοήΙJειαν ε!ς πολλοuς 

λογίους τών Παρισίων, μεταξiι Ciλλων καl είς τόν 'Αδαμdvτιον Κοραi]ν, 
μετd τοϋ όποίου διετήρει Εκτοτε καλιiς άλλ' ούχl στενδς σχέσεις. ΤΟν Hase 
μεγάλως έβο1]1Jησεν gτερος Έλλην τών Παρισίων, ό γνωστος λόγιος, διερ· 

μηνεiις τότε τfjς του'ρκιχijς πρεσβείας, Παναγιωτάκης Κοδρικdς, ό όποίος 
τοϋ Εδωκε συστατικΟν σημείωμα διι:Χ τΟν πολUν G. d~Ansse de Villoison. 
Ό Villoison έπέδειξε πατρικον ένδιαφέρον καΙ παντοιοτρόπως έβοή/Jησε 

τΟν νεαρΟν Hase ν& προοδεύση έν τii δευτέρ~ πατρίδι του. (Η πρόοδος τοϋ 

Hase ύπfjρξεν aπο τfjς έποχfjς έκείνης Dαγδαιοτάτη. Το 1805 διορίζεται 

ύπάλληλος τfjς Α~τοκQατορικijς Βιβλιο/Jήκη;. Το 1812 προσλαμβάνεται ύπο 
τfjς βασιλίσσης (Ορτανσίας ώς κα{Jηγηη)ς τών δύο άνηλίκων υ ίών της Ναπο~ 

λέοντος· Λουδοβίκου καl Λουδοβίκου- Ναπολέοντος, τοϋ κατόπιν αύτοκρά

τορος τfjς Γαλλίας Ν απολέοντος τοϋ Γ'. Το 1816 διορίζεται καiJηγητης τfjς 
Έλληνικfjς Παλαιογραφίας καΙ τfjς Νέας Έλληνικfjς έν τfi Σχολfi Άνατολι· 

κών Γλωσσών. Το 1824 εκλέγεται μέλος τiiς Academie des Inscriptions 
et Belles Lettres. Το 1828 δνομάζεται Iππότης τi'jς Λεγεώνος τfjς Τιμfjς. 

Το 1830 διορίζεται καiJηγητi}ς τfjς Γερμανικfjς Γλώσσης καΙ Φιλολογίας έν 

τfi Ecole Polytechnique, καl το 1832 6:>ς είς εκ τών διευΙJυντών τοϋ τμή· 
ματος χειρογράφων τijς Αύτοκρατορικfjς ΒιβλιοΙJήκης. Το 1837 πραγματο· 
ποιεί παλαιΟν Ονειρον Επισκεπτόμενος τfιν Έλλάδα, τοϋ άπονέμεται δ8 ύπΟ 

τοϋ βασιλέως ~'Ο{}ωνος τΟ παράσημον τοϋ χρυσοίί σταuροϋ τοϋ Σωτijρος. 

Το 1849 λαμβάνει τα διάσημα τοϊί commandeur τfjς Λεγεώνος τfjς Τιμfjς 

καl το 1852 δνομάζεται καiJηγητi}ς τfjς !!δρας τfjς συγκρι τικfjς γραμματικfjς, 
ίδρυ/Jείσης χάριν αύτοϋ παρα τfi Facnlte des Lettres τfjς Σορβόννης. 

Ό Hase uπijρξε δόκιμος έκδότης πολλών κειμένων τfjς μεσαιωνικfίς 

Ελληνικfjς γραμματείας, δια την όποίαν κυριώτατα ένδιεφέρiJη. 'Εν τ ψ καΙJό· 

λ ου Εργφ του τi)ν πρώτην άσφαλώς f}έσι ν, όμοϋ μετά τών περt Ίαιάννου 

Λυδοϋ πραγματειών, κατέχει ή i!κδοσις τοϊί Λέοντος τοϋ Διακόνου. Την 

!δέαν τfjς έκδόσεως εlχε συλλάβει j]δη aπο τών πρώτων έτών τijς παραμονfjς 

του Εν Παρισίοις και δη άφ• Οτου τοϋ ήνοίχf}ησαν αί f}ύραι της ~Εitνικfjς 

ΒιβλιοΙJήκης καΙ J]ρχισεν έργαζόμενος έν αuτfi. Την i!κδοσιv τοϋ Λέοντος 

aσφαλώς υπονοεί έν έπιστολiί τiϊς 28ης Δεκεμβρίου τοϋ 1802 προς τον 

φίλον του J. F. Fries, γράφων παιγνιωδώς τα έξfjς : « συνέλαβα την aτυχij 
ίδέαν να μελετώ τi)ν Βκδοσιν δύο Βυζαντινών συγγραφέων, τών όποίων τd 

χειρόγραφα ε~ρον είς την ΈΙJνικfιν ΒιβλιοΙJήκην καl έπελάγωσα μέσα είς 

τfιν άβυσσον τών άμαρτιών τfjς άνατολικfjς ίστορίας τών Αϋτοκρατόρων, 

οϋτως όJστε σχεδΟν δ8ν Ονειρεύομαι πλέον διά τίποτε άλλο παρd διά κομμέ-

, 'Η • ' ι · ' · λ • ' δ· • • δ , νες μυτες. εργασια μου ε ναι απιστευτως οχ ηρα και σχε ον με αη ια~ 

1 Ί. Καλιτσουνάκη, Εν#" άν., σσ. (51)~(54). 

22. 10 ·1965 
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ζει, άλλα Εχω ηδ'tl πολiJ προχωρήσει καί πρέπει να τfιν τελειώσω» 1• "Η πρό-
8εσις αίίτ1] τοϋ Hase Εγένετο γνωστfι εύρύτερον καί -ή Εκδοσις άνεμένετο 
μετα μεγάλου ένδιαφέροντος '· 'Αλλa το πράγμα παρουσίαζε δυσχερείας 
« cum alias... tum magnitudinem impensarum, quibus nec privati 
cuiusvis unius suppeterent facile copiae, nec certe meae » '· Μη δυνά· 
μενος να έκδώσΌ το sργον όl.όκληρον, ό Hase « quo saltem intelligerem, 
quale virorum doctorum iudicium futurum esset de Leone » έδημο· 
σίευσε τΟ 8κτον βιβλίον της "Ιστορίας « speciminis causa » 4 έν Notices et 
Extraits des Manuscrits de la Bibliotheque Imperiale et autres Biblio· 
theques, τ. VIII ( 1810 ), σσ. 254 · 296, μετa λατινικfjς μεταφράσεως, έκτε· 
νοϋς είσαγωγfίς περί τοϋ συγγραφέως καl πολλών σχολίων. Ή συνολικfι 
Εκδοσις 1fjς "Ιστορίας ίσως ούδέποτε να έπραγματοποιείτο, Εάν δfν ένεφα
νίζετο 6:>ς aπο μηχανijς Θεος ό Γερμανικfjς καταγωγfjς aλλ' έν Ρωσίι;ι δρά· 
σας Εκ τΟΟν πρώτων συστ1)ματικών μελετ1)τών τi'jς βυζαντινiiς καί ρ(οσικijς 
ίστορίας Φίλιππος Krug ( 1764. 1844 ), ό όποίος μετ' εύλόγου aνυπομονη· 
σίας άνέμενε την Εκδοσιν τfjς eΙστορίας τοϋ Λέοντος, Εργου κεφαλαιώδους 
σ1]μασίας δι& τΟν χώρον τών Ενδιαφερόνtων του 5. tO Krug δι~ Επιστολών 
του πρΟς τΟν Hase ύπέδειξε τΟν τρόπον έξευρέσεως τών άναγκαιούντων δια 
τi}ν Εκδοσιν χρ1]μάτων. Συγκεκριμένως, άνεκοίνωσεν είς τΟν Hase Οτι εύρέ{}η 
χορηγΟς έν τ(ρ προσώπφ τοϋ κόμητος Νικολάου Rumjantsev, ό όποίος 
i!τυχε νa aναγνώση την δημοσίευσιν τοϋ Hase έν Notices et Extraits καl 
προσεφέρ{}η να δ(Ωσn τ& χρήματα δι& τ1)ν Εκδοσιν τοϋ Ολου ~ργου. eo κόμης 
Νικόλαος Rumjantsev ( 1754 · 1826) vπfjρξεν ύπόδειγμα πάτρωvος τών 

γραμμάτων καl τών Επιστημών 6, Διακεκριμένος διπλωμάτης καί πολιτικός, 
έχρημάτισεν aπο τοϋ ετους 1810 ΚαγκελλάQιος καl πρόεδρος τοϋ Συμβου· 
λίου τfjς Ρωσικijς Α~τοκρατορίας. ΠαραιτηΙJε\ς τοϋ aξιώματος έν i!τει 1812 
άφωσιώ{}η είς τα γράμματα, πολλα καί ποικίλα συγγράψας καί γενόμενος 
γενναιοπάροχος χορηγος ouχl μόνον είς την i!κδοσιν πλήΙJους βιβλίων ρωσι· 

κfiς ίστορίας καl φιλολογίας aλλa και είς 8ξερευνητικας &ποστολας είς τaς 

ι "Ελ.ληνικiι μετάφρασις tοϋ '1. Κ α λ ι τ σ ο u ν ά χ η, Sνtt' άν., σ. (57), Πρβλ. 
και Α. Kollautz, εν#' &ν., σ. 287. 

i Πρβλ. Allgemeine Literatur · Zeitung, Jena, 10 Νοεμβρίου 1808, άρ. 332, 
στ. 620 καί Α. L. Schlδzer, Εν#' άν., τ;, V, σ. 185. 

8 Λέων Διάκ., σ. XVI. 
4 Αίιτ:ό&ι, σ. XVI. 
5 Πρβλ. Ph. Krug, Kritίscher Versuch zur Aufkliirung der byzantini· 

scben Chronologie, St. Petersburg 1810, σ. 322, σημ. ( 1): c Mδchte dσch die 
von Hase versprochene Ausgabe des Leo Diac. bald erscheinen Ι :t, 

6 Περl τoii 8ργου καί τijς πολυσχιδοiiς δράσεως τοϋ &.νδρός πρβλ. κυρίως 
V. S. Ι k ο n n i k σ v, Opyt · Russkoj Istoriografij, τ. Ι, Kiev 1891, σσ. 132 · 243. 

ΒΠΒΤΗΡΙJ; BTAIPBΙAJ; ΒΥ.ΖΑΝΤΙΝΩΝ J;ΠCΙΥΔΩΝ •Ετσs Λ.Δ' 8 
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Ι!αλάσσας τοϋ Βορρά καl ε!ς το έσωτερικον τijς Ρωσίας. 'Ο Rumjantsev 
άπέστειλεν είς τΟν Hase τΟ ποσόν των 3000 χρυσών φράγκων 1• rH τοιαύτη 
γεη·αιοδωρία έφιλοτίμησε τοUς Γάλλους να έπωμισ-6οϋν τΟ -δπόλοιποv τών 
δαπανών 2• Είς τi}ν Εκδοσιν άρωγόν fιλ{}ε τό ΓαλλικΟν -'Υ πουρyείον τών 
Έσωτερικών, προαyοράσαν τϋ άποφάσει τοϋ ύποuρyοϋ κόμητος de Mon
tesquiou, έπικυρω{}είσu ύπΟ τοϋ διαδόχου του κόμητος Decazes, σημαν· 
τικόν άρι{}μ0ν άντιτύπων. Tii μεσολαβήσει έπίσης τοϋ περιωνύμου άραβα
λόγου Σιλβέστρου de Sacy έπετεύχl!η ά\στε ij έκτύπωσις τοϋ βιβλίου νιΙ 
γίνn έν τι\Ί Αύτοκρατορικφ Τυπογραφείφ 8• Ή έκτύπωσις ε!χεν άρχίσsι ijδη 
άπό τάΊν άρχάΊν τοu 1'τους 1816 4, έχρειάσl!η δε τριετία καl πλέον δι& νιΙ 
συντελεσl!fi. 

Ή πρόσφατος τότε παλινόρl!ωσις τ;jς δυναστείας τάΊν Βουρβώνων 
πιθανώς δΕν fίτο άσχετος πQό~ τfιν άπόφασιν άναβιώσεως τijς άπΟ αίώνος 
καl πλέον διακοπείσης σειράς τ;jς Βυζαντίδος τοϋ Λούβρου, ή όποία ε!χε 
συνδεl!η προς το Ιίνομα τοϋ βασιλέως Λουδοβίκου τοϋ ΙΔ', καl τ;jς σuνεχί· 
σεώς τrις δια της ύπΟ τοϋ Hase παρασκευασ3είσης έκδόσεως τοϋ Λέοντος 
τοϋ Διακόνου. CH εκδοσις αϋτη, ή όποία εtδε τό φώς έν ετει 1819, άποτε~ 
λεί πραγματικΟν τυπογραφικΟν Επίτευγμα, άντάξιον τοϋ ΑύτοκQατοριχοϋ 
Τυπογραφείου. Ε!ναι έπιβλητικος τόμος in folio έκ 350 σελίδων λiαν πολυ· 
τελοϋς Εμφανίσεως, κεκοσμημένος δ€: διd περι τέχνων χαλκογραφιών καί 
κοσμημάτων. Ό τίτλος έν τφ δευτέρφ έσωφύλλφ ~χει ώς έξiϊς: Leonis 
Diaconi Ι Caloensis Ι Historia, I scriptoresque alii Ι ad res byzantinas 
pertinentes, Ι quorum catalogum proximum folium indicabit. Ι Ε Bi· 
bliotheca Regia nunc primum in lucem edidit, versione Latina et notis 
illustravit Ι Carolus Benedictus Hase, in schola Regia speciali Lin
guarum Orientall. Ι recentiorr. Professor, in Bibliothecae Regiae parte 
codd. mss. Graecos et Latinos I complectente Agens, Academiae Scien
tiar. Regiae Berolinensis et c. et c. Socius Ι [Κόσμημα J Ι Parisiis Ι Ε 
Typographia Regia I Μ. DCCC. ΧΙΧ. 'Ακολουl!εί ή άφιέρωσις ε!ς τον 
κόμητα Rumjantsev '· Ό τόμος περιλαμβάνει : 'Εν σσ. Ι· ΙΙ περιγραφήν 

1 Πρβλ. έπιστολiιν της 3ης "Απριλίου τοU 1816 toii Hase πρΟς τΟν καiJ'ηγητήν 
του C. Α. Bόttiger (Α. Κ ο 11 a u t z, έν{}" άν., σ. 289 ). 

2 Πρβλ. D. R a ο u 1· R ο c h e t t e έν Journal des Savans, 'Ιανουάριοι; 1820, 
σ. 4: c Encourages par 1"exemple de cette munificence etrangere, plusieurs 
de nos compatriotes nΌnt pas dedaigne d'en partager 1e merite », 

S Λέω ν Δ ι ά κ. 1 σ. XVII. 
4 Πρβλ. τfιν έπιστολi)ν τoii Hase πρΟς C. Α. Bδttiger ( 4. Κ ο 11 a u t z, 

εν-&" άν.): c I,eίder geht dieser nicht so geschwind vorwarts als ich es wiin· 
schte, indessen hoffe ich doch, dass gegen Ende des Jahres das ganze Werk ... 
erscheinen wird •. 

5 c Inlustrlssimo et excellentissimo I viro ι Nicolao ι Comiti de Roman· 

! 
ι 

r 
I 
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και σύντομον περίληψιν τών περιεχομένων, σσ. IV • ΧΧΙ: De figu-ris aeri 
incisis quae in hoc volumine conspiciuntur, σσ, 1 • 110: την Ίστορ(αν 

τοϋ Λέriντος, σσ. 113. 167: c Περl παραδρομ;jς πολέμου τοϋ κ~ροϋ .Νι:η: 
φόροu τοϋ βασιλέως», σσ. 171·176: «'Ιωάννου Σχολα,στικοu ~αι απο 

έπάρχων Έπιφανέως περι τijς τοϋ νέου Χοσρόου προσχωρησεως προς Μαυ

ρίκιον τΟν •Ρωμαίων αύτοκράτορα 'Ιστοριών τόμος αι », σσ. 179 · 182: 
«Θεοδοσίου μοναχοϋ τοϋ και γραμματικοϋ Επιστολiι πρΟς Λέοντα Διάκο· 
νον ι περl τ;jς &λώσεως Συρακούσης », σσ. 185 · 271: Σχόλια ε!ς Λέοντα 

Διάκονον ( σσ. 185.264 ), << Περl παραδρομijς πολέμου • ( σσ. 265 · 267 ), 
'Ιωάννην Έπιφανέα (σ. 268 ), καl Θεοδόσιον μοναχον ( σσ. 269 · 271 ), σσ. 
273. 280: Index editionum τaς όποίας έχρησιμοπο(ησεν ό Hase, σσ. 281 · 
326 : Εfiρετήριον, σ. 327 : Errata. 

~ ~ I ~ I δεvτη' Ή Εκδοσις τοϋ Hase, έπαξίως άλλως τε, εγενετο εuμενεστατα ,. · 
Κείμενον χαρακτηριστικον τi'jς ύποδοχ;jς ή όποία έπεφυλάχl!η είς το βιβλίον, 

εtναι ή έγκωμιαστικη βιβλιοκρισ(α την δποίαν έδημοσίευσεν έν Journal d~s 
Savans δ D. Raoul· Rochette ', στενος φίλος, συνάδελφος καl συvεργα· 

' - Hase '0 Raoul · Rochette μεταξu τάΊν aλλων ποιείται λόγον καl της του . _ ~ I 

περι τοϋ άτυχοϋς περιστατικού, τΟ όποίον, συμβι]ν εύ8ύς άμα tΌ εκδοσεL 
τοϋ βιβλίου, ε1χεν Ιδιαιτέρως στενοχωρήσει τΟν Hase. ~ΕκατΌν πε;τήκοντα 
άντίτυπα τουτέστι σημαντικός άρι8μ0ς έκ τοϋ συνόλου, άποστελλομενα εtς 

Ρωσίαν 
1

άπωλέσθησαν, ναυαγήσαντος έν τii Βαλτικii τοϋ βριχίου « Mer· 

zoff 1 ImperH Russici Cancellario Ι Ordinum Imperii Peregrino~umque ~l~orr. 
ρlurimorr. equiti ι etc. etc. etc. 1 qui Ι sincerae magn.aeq. glorιae! cupιdι~ate 
incensus 1 literarum et honestarum artium I tum sublιmorum ?mnιu_m Scι~.~
tiarum ι studia I ita complexus est et fovet I ut iisdem I c.um reι p~blι_cae utιlι· 
tatibus 1 arctissimo vinculo consociatis Ι omni Europae :otιq. posterιtatι I summo 
se culmine dignissimum prodiderit ! Historiae Byzantιnae ι novum hoc volu· 
men I D.N.E. I L-M.Q I D.D.D. I ~ditor •. . , , 

ι Πρόσωπον ούδεμiαν σχέσιν εχον πρΟς τον ιστορικ~ν. , , _ 
2 D. R a 0 u 1- R 0 c h e t t e, εν.fiο· άν., σσ. 3 -15. Επροκει~ο να δη~οσιε,u~u 

• δ · • · ρt.)λ σ 15 · c Dans mon second et prochaιn extraιt, ou ]e και eυτερον μερος π μ • • • , • • • • , • 

• · des notes de ι•editeur, remplies d'une erudιtιon sι varιee-et sι m occuperaι , . • · d 1 
profonde, de sa traduction si eιegante et. si fidet; ... Je n auraι que es e ο-

. d r et !"e puis prendre d 'avance aupres de nos lecteurs un enga-ges a onne , , ., , _ , 
gement qu'il me sera si agreable de remplir » .• Παρ. οτι εν τφ πινακι ~εριεχο· 
μένων τοϋ τεύχους τού Δεκεμβρίου 1820, σ. 765, αναφερονtαι c d~ux a~ttcles de 
Μ. Raou1- Rochette • τΟ προαναγγελ-&έν, &:)ι; άνωτέρω, δεύτερον μεροι; της βιβλιο· 

' 'δ' 'δ '{;η χρισίας άγνωστον διατι, ou εποτε ε ημοσιευ . 
s :0 Hase τψη-6-εί.ς t:ξ αtτίας. της έκδόσεωι; τοiί Λέοντος δι" άνωτάτο.u ρωσι· 

- • • ηγη' ~η νό. δofl-!J- τΟ αύτΟ παράσημον καί εtι; τΟν Raoul· Rochette κου παρασημου, εισ u .. , • • βλ ν s 
ώ:; συνεργασ-&ένtα είς τiιν έ'κδοσιν. 'Η είσήγησιι; ομωι; δεν εισηκοuσitη ( πρ . • · 
Ι konnikov, Eνit' άν., τ. Ι, σ. 162, σημ, 1). 

______________ .. ____________ _ 
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cure » τΟ όποίον τα· μεfέ.φερε 1
• Τοϋτο κατέστησεν 1]δη άπΟ τών πρώτων 

ετων σπανίαν καl δυσεύρετοv-·τ.ην Εκδοσινι τi}ν Ελλειψιν δΕ tαύτην l!λ.ftS νd 

{}εραπεύσn μετ' δλί γα ετη η &νατύπωσις τi}ς έκδόσeως έν τfi σειρ~ τfjς Βόννης. 

Αί φιλο1,ογικαi &ρεταi τfiς έκδόσεως Hase ε[ναι πολλαi καi η σφραγiς 
τής ~μβριflείας και της εύσυνειδησίας τοϋ έκδότου είναι ΕκτυΠος πανταχοϋ. 
ΔΕν {}d άπeτέλει ύπερβολ1)ν νd λεχ{}fi Οτι πρόκειται περl τfiς σχετικώς άρτιω· 
τέρας Εκδόσεως βυζαντινοϋ -κειμένου μέχρι τfiς Εποχfiς Εκείνης, άλλα και δια 
πολλιΧ Ετη μετέπειτα. ΣήμεQΟV έν τούτοις εχει έμφανώς παλαιω{}ij. 'Εγγu· 
tέQa Εξέτασις άποκάλύπτει πλfjitoζ άτελειών ίδί~ έν τψ κειμένφ,- Οπου, παρcΧ 
τ~ν -παλαιογραφικiιν δεινότητα κ'αl τ1)ν έδραίαν έλληνομά8ειαν τοϋ Hase, 
δΕν άπεφεύχ{}ησαν αί έσφαλμέναι άναyνώσεις καl yραφα(. •ο Εκδότης :&πο
κaτέστησε μετα περισσijς φροντίδος η'Jν πολλαχου i}μαρτημένην όρ{}ογραφίαν 
τοϋ χειρογράφου ( fι όποία δμως ένίοτε τΟν παρασύρει) 2, άλλ' ή 8κδοσις 

δεν ε[ ναι ολως &π']λλαγμέν'J σφαλμάτων περi τi}ν ορ{}ογραφίαν 3 , λέξεις δέ 
τινες έν αϋτfi ε! ναι γεγραμμέναι κατα παλαιοτέρας δρ{}ογραφικιΧς &ντιλήψεις 
έγκαταλειφ{}είσας !\δ'J 4 • Άβεβαιότης παρατ']ρεtται ΠQΟκειμένου περl τύπων 
τινΟΟν εύκτικfjς, fιποτακτικijς καl ό(>ισΤικijς μέλλοντος 6, γίνεται δε -σύγχυσις 
τών άVτωνυμιών αύτΟς καl αύτdς 6 • • Ασταitfις και έν πολλοίς έσφαλμένη 

1 D. Raoul-Roch ette, εv.σ.· άν., σ. 4. 
2 Πρβλ. άνωtέρω, σ, 81, σημ. 1. 

8 Π. χ. (πρΟς άποφυγi]ν συγχύσεως αί παραπομπαi. γίνονται πάντοτε καηi τήν 
Εκδοσιν τijς Βόννης, ή Οποία, άλλως τε, έλάχιστα παραλλάσσει της Παρισινfις:); 
7,ιs·': δe6μοναςι 9,ιι: άνίαι~ 10,5: άναθορώνι 13,2 (και πανταχοϋ) .:. πανολεθel~ι 14,21: 
στlφος (καί 86,11, 93,7, 113,ι5, άλλα 20,13 καί 147,12: στίφος), 21,15: πεδεινώνι 
28,5: άεννάουςι 62,19: Αlμονι 66,9: Ταυρομένειον~ 69,s: έννάτην~ 83,18: lνν.ενήκοντα; 
103,20: άλωμένοvς, 104,4: διαδράναι, 118,4: άvαlδην, 118,18: άμvηστεlα ( άλλd 115;1s: 
καί 120,4-: άμνηστία ); 134,7: άvύττειv ( καί 146,s, 155,16

1 
άλλά 10,17: διανύτειν ), 

13!1,22: μολώv~ 164 120: περιόδυνοv, 166,18: έρυμνωτάτην~ 171,21; ίi.δηv. "Υπάρχουν έπί~ 
σης 'tuπογραφικά η να σφάλματα, ώς π.χ. 77,20: άλκιμ6ς~ IOO,n: έπήvξησε~ 109,21: 
τινά~ 148,5: άναιρουμ'vων, 155,20: εω, 156,5:-άν'καθεν~ 167,6: τινάς. 

4 'Ως εtναι. ή Εκ περισσοί! χρήσις Uπογεγραμμένοu ίώτα. Πρβλ. π.χ. : 75;4: κf/.v,_ 
78,18: κiJ.ν~ 82,2: τεκη]νασθαι, 84,16: άπ4ραντα, 145,24: σvνQρασθαι; 150,5: πεφnνέναι~ 
156,22: fιρμένος~ 159,4: έπυρμένα; 164,12: κfjκ, 165,is: πεφnιιότα, 174,3: άποφ;ήνας. 'Αλλά 
πανταχοϋ {δια)σώζειν, Εν δ€. 152,4: δ.δοv. Γράφεται έπίσης: λειποθυμώ ( 10,7, 39,16.

1 

88,20 ), (κατ)εριπΟω ( 21,22, 28,1, 53,14 κ.ά.; άλλό. 47,6: έρείπωσις ι έπιβολώτατο;_ 
( 18,16 }, lσα (-119,6 ). "Επίσης ϊεται~ ϊενται~ lέμενος ( 28,2, 30,22, 32,7, 138,19, 152,251 

157,15) ( πρόκειται περί τύπων "tοίί ίεμαι έν χρησει άντί τoii εlμι ) . Κεχωρισμένωι; 
γράφεται πανταχοϋ τΟ τfμι άλλως ( έπίσης 104,20: τd νϋν ), άλλd 4,20: καταπόδα» 
167,16: τοπάλαι. Γράφεται έπίσης ιιτε καί τό~τε. 

5 Π.χ. 20,-19: άντιτάξοισθε~ 20,21: καταγωνlσοισθε, 76,7: άνήσοι~ 106,3: άπέλ
θοιτε~ 106,28: καρτερήσει~ 153,14: πταίσοι. 

6 Π.χ. 24,15 1 114,25, 163,2, 164,12, 167 ,1s, 169,ii1 173,i!S. 
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ε[ναι έπίσης η κεφαλαιογράφησις έν(ων λέξεων δηλωτικόjν &ξιωμάτrον καi 
άλλων J. Τέλος, οϋτε ό χωρισμΟς είς παραγράφους, οϋτε ή στ(ξις Εvένοντο 
καtα τοόπον άπολύτως ίκανοποίητι·κον Εν πανtί. 

tc) Hase είσήγαγεν έντΟς τοϊί κειμένου πολλ&ς ίδίας διορ-θ-ώσεις, ά~λας 
I ' ~ ~ λ I δΕ προέτει ν εν Εν τii φ~-. Ο που Επίσης &νάγραφονται και α ι ε σ φα μεναι γ~ρα· 

φαt του χειρογράφου. Ή δήλωσις ομως τών γραφών του χειρογράφου γινε' 
ται άνευ συστt]ματος καl κατα τρόπον 'Ελλιπij. Οϋται παραλείπονται. ή δωρ
{}οϊίνtαι σιωπηρώς πλείσται Ο σαι σημαντικαl γρα(ρα( 2, Ενiί) ούχl σπανίως 
σημειοϊίνται άπλd όρ8ογραφικα σφάλματα Εκ τ_ων &φ6ονούνταιν _-Εν τφ κε.ι· 
ρογράφφ s. Γενικώς είπείν ό Εκδότης εtναι συντηρητικΟς~ ε!ς τας διορ8ώσεις 
του διατηρών γραφιΧς του χειρογράφου ιΪJς π.χ. 43,4: φειθασιv, 77,22: χι
λιαδωv, 82,5: ifρεμά ~ε, η διστάζων να ε!σαγάγη δρΜς γραφιΧς taς όποίας 
προτείνει', Ενίοτε Ομως εlναι γενναιότερος τοίί δέοντος·( ώς π. χ. Εν .103,19, 

δπου μεταβάλλει ε!ς Χοvμάνωv το δρ{}Ον Χοvνάβωv του χειQογράφοu) '· 
Πολλαl εκ των είσαγομέναιν διορ8ώσεων εlναι έπι τύχείς. Τοιαϋται διορ{}ώ
σεις, Sπl πλέον Οσων 6μνημονεύ-3ησαν άναιτέρω 6, εtναι π.χ. ~ 4,21: τψ _Η : 
~οίς Ρ(Ε), 7,12: •Ρωμαίοι Η: ρωμαiοις Ρ(Ε), 25,22: Ψ,αμμωδες Η tacιte: 
ψαμμώδης Ρ(Ε), 26,6: διαμέσφ Η: διαμέσων Ρ ( διαμεσοv Ε), :8,3: καρ
~ερ6ς, κρημvοίς ~ε Η: καρ~ερώς κρημνείσθαι Ρ( Ε), 28,16: χρvσοv Η tac.,: 
χρvσοϋν Ρ(Η), 29,4: θαvμασ~ωθέν~ι Η : θαυμασ~ωθέv~ος Ρ( Ε), 2,9,1~: δrιοv
μεvος Η : δι' οDς μsv Ρ ( δηο."!ς μsv Ε ) , 30,7 : δ.θροlσασαv Η : αθρησσ._σα Ρ 
( aθροfσας Ε), 30,8: ληψ6μενος Η : ληψάμεvος Ρ( Ε), 39,22 ', δλωv Η,' αλλωv 
Ρ( Ε), 44,15: δ.vαρρήσεως Η tac.: ~νήσεως Ρ(Ε): 4~,15: ~ας ,Η: ,τους Ρ(Ε), 
48 19 : ~ω ~ό Η : ~οϋ~ο Ρ ( ~οϋ ~ο Ε), 51,8: απαιρει Η : απαιρειv Ρ(Ε), 
51:20: ~ό~ Κύδνον Η: ~ό κύδρον Ρ ( ~όv κύδροv Ε), 52,10: α!ρεί Η ~ac.: 
αfρει .Ρ( Ε) 53 10: ύπ6κενοv Η : ύπ6κεροv Ρ ( ύπ6καιροv Ε), 56,12: ~ο να-

' ' ' ( ' Ε) στΟν Η tac. : τΟν άστdν Ρ(Ε), 58,2: τουτουt Η : τοϋτι Ρ τουτου , 
58,23: παρεκρο~οϋν~ο Η: παρεκροϋντο Ρ (παρεκρα~οϋν~ο Ε), 60,1: δvσ-

1 Γράφεται Δομέaτικος, Πατeίκιος ( άλλιi 17712 : π~τρικlου ), fVΙάγι.στρο.ς, Ε._ουρο
παλάτης, Δούξ, Αdγούστα, Πραίτωρ, Δροvγγάριος~ Αογοθετης, προσεtL δε. χα ι Συγκελ
λος ( 164,1a), 'Αλλό. 42, 15: θεψ, 154,11 καl 154,15: θεοτόκον, 158,ιι και 166,4: ?εο
'iορος (άλλά 129, 8 : Θεομήτορος) καt 29,7: βόσπορον, 97,11: νησιώτην ( Εσφαλμενως 

μη ' · - 'Οδ ' ) ό Hase {}εωρε'l έvταϋ{tα ότι προκειtαι περι tou uσσεως . 
2 Π.χ. 114,14 : τδ κοσμικδν κατάστημα Η, τοϋ κοσμικού κατaση]ματος Ρ(Ε). 

Πρβλ. κατωτέρω, σ. 118. 
' π χ 4 1 14 ι5 22 23 39 -s 53,s, 55is, 60,1s, 62,ια, 79,12, 80,ι4, 136,ι, 144,ι3, 

• • ι ι ι ι ι ' • • 

144,21. 59 78 
~ Πρβλ. άνωτέρω, σ. 102, καί έπίσης 27 ,12, 40,24, 41,21, 44,23, ,2, ,22, 

93,4, 97,a, 142,4, 155,16, 158,23, 163,ι, 166,n, 170,13. 
5 '"Ορα G. Moravcsik, Εν&• άν., τ. ΙΙ, σ, 347. 
6 Πρβλ. άνωτέρω, σσ. 101 · 102. 
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πρ6σοδον Η: δύσπροδον Ρ( Ε), 60,14: ιδσανεl δν Η: ι:δς ι:!νείον Ρ(Ε), 
62,15·16: τήν Η tac. : τdν Ρ ( τdv ..... χώραν Ε ), 65,3: κι:!κ ~οϋ Η: κατ' οϋ 
Ρ (κατ' α~τοϋ Ε), 68,13: π6ρων Η: πάνων Ρ( Ε), 68,14: συνειλείσθαι Η: 
συνελείσθαι Ρ(Ε), 79,9: άπεγνώκει Η: lπεγνώκει Ρ( Ε), 83,11: κοκκοβαφfί 
Η: κοκκηβαφη Ρ(Ε), 87,21: lναλλ6μενοι Η: lναλλ6μενον Ρ(Ε), 88,12: 
οlστρηλατηθεlς Η: οlστρηλαθεlς Ρ( Ε), 94,8: εδφυώς Η: εδφυϋς Ρ ( ε~φυής 
Ε), 94,17: lστελλον Η tac.: lστελλεν Ρ ( lστελλε Ε), 95,5: fιωρημένων 
Η : fιωθημένων Ρ ( θημένων Ε), 95,12: lγκεχειρισμένοι Η: lγχειρισμένοι Ρ 
( lγχειρισάμενοι Ε), 98.3: διοικησάμενος Η: διωκησάμενος Ρ(Ε), 103,13: 
τΟν πeός τού Η: τόν πρΟς τόν Ρ (τού πρΟς τΟν Ε), 107,23: κραδαlνοντα Η 
tac.: κραδάνοντα Ρ( Ε), 110,1: άθέρος Η tac.: αΙθέρος Ρ(Ε), 114,18: τd 
ante τέλος add. Η tac., 1 ι 7.14: ύπαγαγέσθαι Η: ύπαγάγεσθαι Ρ( Ε), 
117,23: εlναι Iκανήν Η: lξικανην Ρ (lξικανείν Ε), 122,16:πάππου Η: 
πάππον Ρ( Ε), 123,2: τε Η: δε Ρ( Ε), 125,5: δεϊν Η: δεί Ρ( Ε), 130,15: 
τών σκοπών Η tac.: τdν σκοπών Ρ ( τdν σκοπdν Ε), 132,1: ξυρού Η: ξυ
ροίς Ρ(Ε), 137,3: lξολισθα{νοντας Η: lξολισθέντας Ρ( Ε), 139,18: lf.φιξιν 
Η: αi!ξησιν Ρ( Ε), 140,4: κατασπαθ{ζειν Η tac.: κατασπαδ{ζειν Ρ(Ε), 
146,12: προσσχι:hν Η: προσχι:hν Ρ(Ε), 146,13: τελεθούσης Η: τελεσού
σης Ρ (τελούσης Ε), 147,21: lνηνεγμένη Η: lνηνεγμένης Ρ(Ε), 148,13: 
άληλιμμένα Η: άληλεγμένα Ρ(Ε), 150,13: τε post lρρις add. Η tac., 
155.9: χιλιάδας Η: χιλιάδες Ρ( Ε), 167,4: λήθ17 Η: λήθης Ρ(Ε), 167,8: 
dθρήσαντας Η tac. : άθρήσαντες Ρ(Ε). Ένίοτε ομως α1 διορ1'Jώσεις τοϋ 
Hase εlvαι άστοχοι η έκ πeρ.σnοϋ, ώς π. χ.: 3,1: τούτον Ρ: τούτου Η 
( etiam Ε), 11,8: lσοπεδούς (= lσοπεδοϋς) Ρ(Ε): lσοπέδου Η, 24,19: ήται
ρικdς ( ήτερηκdς Ε) Ρ ( = lτάιρικώς): έταιρικdν Η, 40,4: παρεισφαρέντος 
Ρ(Ε): παρεισφθαρέντος Η, 44,7: νει:hν Ρ(Ε): νέων Η, 46,15: χεροίν Ρ( Ε): 
χερσl Η, 5~,1: lπιβρtσει Ρ( Ε) ( =lπιβρtσn; cf. ΙΙ. V!I, 343): lπιβρtθει 
Η, 84,11: lγκαλινδείσθαι Ρ( Ε): lγκυλινδείσθαι Η, 91,16: κακοl κακώς Η: 
κάκην κάκως ( κακηνκάκως Ε) Ρ= κακιγκάκως ', 67,11 : iστdν Ρ(Ε) 
(=οlστ6ν): οίστdν Η, 98,19: lπαγάγοι in άπαγάγοι corr. Ρ(Ε) (=άπα
jιάγn): lξαγάγn Η, 103,19: χουνάβων Ρ( Ε): Κουμάνων Η', 114,14: τοϋ 
Κοσμικού καταστήματος Ρ( Ε): τd κοσμικdν κατάστημα Η tac., 118,14: 
πρ6ει Ρ(Ε): προfί Η, 121,12: lρεΥσαν Ρ (=lρε{σαντα Ε): lρεlσαντι Η, 
126,1: ξυνεχθέντα Ρ( Ε) (= ξυνενεχθέντα): ξυναχθέντα Η, 138,12: άφιστα
μένησ Ρ (= άφισταμ{νους Ε): άφιστάμενον Η tac., 138,13: βουλομένους 
Ρ(Ε): βουλομένου Η, 147,14: κατ' Ρ(Ε): καθ' Η tac. 

1 Πρβλ. Ε. Κ u r t z, Byz. Zeitschr., τ. 3 ( 1894 ), σσ. 152 · 155 καί t. 8 
( 1899 ), σο. 157 ~ 158. S. Ρ s a 1 t e s, Grammatik der byzantinischen Chroniken, 
Gδttingen 1913, σσ. 114, 339. 

2 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 117, σημ. 5. 

' 

I 

I 
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Έκ τών σπουδαιοτέρων μειονεκτημάτων τfjς 8κδόσεως Hase εtναι χαt 
fι ούχl ~ψογος dντιβολi] τοϋ χειρογράφου. Α1 παραναγνώσεις εtναι πολυά· 

ριiJμοι: 8,6: τε Ρ(Ε): δ!! Η, 9,21: εlς Ρ(Ε): lς Η, 12,9: άο(κητος Ρ( Ε): 
ι:!νοfκητος Η 13,14: α~τώ Ρ(Ε): α~τdς Η, 14,22: ι:!φfίκτω (-ο Ε) Ρ: άφ{
κετο Η, 16.~4: εlς Ρ(Ε): lς Η, 16,15: lς Ρ( Ε): εlς Η, 19,1: ύπερ άριθμdν 
Ρ(Ε): ύπεράριθμον Η, 19,19: εlς Ρ(Ε): ές Η, 21,20: lπεξελάσεσι Ρ: ύπε
ξελάσεσι Η ( -ιν Ε), 24,2: προς Ρ( Ε): ύπd Η, 25,23: τε Ρ( Ε): δε Η, 26,2: 
ές Ρ( Ε): lπl Η, 26,3: ταχυδαιη Ρ( Ε): ταχυδf!fί Η, 26,20: έκθερ{σειν Ρ(Ε): 
lκθερ(ζειν Η, 28,10: εlς Ρ( Ε): lς Η, 29,13: lδεδύκεσαν ( lδεδο{κεσαν Ε) 
p: εδεδο{κεισαν Η, 32,2: καταγ6ντι ( pro καταγαγ6ντι) Ρ: κατάγοντι Η 

( etiam Ε), 32,11: νεωτερ{σοι (=νεωτερήσrι) Ρ( Ε): νεωτερ{σειε Η, 32,14: 
lξεκαλείτο Ρ( Ε): έκαλείτο Η, 32,23: εlς Ρ( Ε): ές Η, 36,22: εlσήει 

Ρ(Ε): lσfιει Η, 37,6: άποφήνω Ρ(Ε): άποφανώ Η, 40,5: περιέλκεσθαι 
Ρ( Ε): παρέλκεσθαι Η, 40,6: πύματα Ρ( Ε): πήματα Η, 40,22: άπεσε(ετο 
Ρ(Ε): άπεfπετο Η, 44,7: τdν Ρ(Ε): τι)ν Η, lκκλησ{ας Ρ(Ε): έκκλησfαν Η, 
44,23 : τών ε~χαtτων Ρ : τi[ι Ε~χαtτων Η ( etiam Ε)= τi[ι τών Ε~χαtτων, 
.45,6: lπαυξήσοντα Ρ(Ε) : α~ξήσοντα Η, 46,14: καΙ ραμεούν ( κεραμεούν Ε) 
Ρ : κεραμοfiν Η, 46,17 : κατ&γηναι ( = κατεαγηναι Ε ) Ρ : καταγνύναι Η, 
46,19: τομ{ας Ρ( Ε): έκτομ{ας Η, 47,22: τέως Ρ(Ε): τέλος Η, 48,5: fξ καΙ 
δεκάτην Ρ( Ε): έκκαιδεκάτην Η, 49,9: ές Ρ(Ε): εlς Η, 49,17: lδεδfεσαν 
Ρ( Ε): έδεδ{εισαν Η, 50,17: Θεοφανώ Ρ( Ε): Θεοφανοί Η, 50,23: έντε(νειν 

Ρ( Ε): lκτεfνειν Η, 51,15: πτολ{σματος Ρ( Ε): πολtσματος Η, 53,1: ές 
Ρ(Ε): εlς Η, 53,22: ήλαυνε Ρ( Ε): άνήλαυνε Η, 58,12: καταστρατοπεδεύεται 
Ρ(Ε): στρατοπεδεύεται Η, 58,23: εlς Ρ( Ε): lς Η, 59,6: κέρως Ρ( Ε): κέρας 
Η, 59,8: lπώνυμον Ρ( Ε): lπώνυμα Η, 60,13: έναποσβεννύων Ρ(Ε): άπο
σβεννύων Η, 60,20: παρεκελεύσατο Ρ(Ε): lκελεύσατο Η, 60,21: περιφέρον
τας Ρ( Ε): περιφέροντες Η, 6 ι ,6: καταλαβι:hν Ρ(Ε): παραλαβι:hν Η, 62,4: 
φησι Ρ(Ε): lφη Η, 66,5: τη σικελ{α Ρ(Ε): της Σικελ{ας Η, 68,12: δε 
Ρ( Ε): τε Η, 72,9: τε Ρ(Ε): δε Η, 73,5: τι Ρ(Ε): τε Η, 73,14: τε Ρ(Ε): 
δε Η, 74,18: lπισιτισάμενος Ρ(Ε): άποσιτισάμενος Η, 76,10: έκτριβfίναι 
Ρ(Ε): άνεκτριβηναι Η, 83,1: lθυεν Ρ(Ε): lθυσεν Η, 85,15: διεφύλαττεν 
Ρ(Ε): παρεφύλαττεν Η, 88,15: τιν' Ρ(Ε): τινα Η, 94,3: πάλαι τa τofi 
( = παλαιτάτου Ε) Ρ : πάλαι Η, 95,19: ταύτησ έστl ( = τa της έστ{ας Ε) 
p: ταfiτα Η, 96,10: χαλδ{ας Ρ(Ε): Χαλδα{ας Η, 97,6: κατευμεγέθει Ρ( Ε): 
κατηυμεγέθει Η, 100,7: δε Ρ( Ε): τε Η, άτέλειον Ρ( Ε): άτέλειαν Η, ι:!ρμε
νιάκων Ρ(Ε): Άρμενιακών Η, 101,6: 11ς Ρ(Ε): ό δε Η, 101,21: &νωτά-rω 
Ρ( Ε): άνωτάτην Η, 102,3: δε Ρ( Ε): τε Η, 102,5: ές Ρ( Ε): εlς Η, 102,14: 
μοναχdν Ρ( Ε): &ναχωρητι)ν Η, 103,9: δστε in δσγε corr. ( δς γε Ε) Ρ: 
δστε Η, 104,13: lπl Ρ( Ε): έπ' Η, 108,19: διαιρήσαντες Ρ(Ε): διαιρέσαν· 
τες Η, 111,5: δε Ρ(Ε): τε Η, 113,4: lς Ρ(Ε): έπ' Η, 115,15: ύποδειλιά-
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σας Ρ(Ε): άποδειλιάσας Η, 120,20: φησtν Ρ(Ε): lφη Η, 121,,2: δαβιηκόν 
Ρ(Ε): Δαβιδικόν Η, 121,18: τε Ρ(Ε): δl Η, 123,15: lς Ρ(Ε): εlς Η, 
124,6: συμεώνην Ρ: Συμεrhν Η ( etiam Ε), 124,13: lς Ρ( Ε): εlς Η, 126,21: 
{/.ντικρυς Ρ(Ε): άντικρυς Η, 127,12: δτι Ρ( Ε): δτε Η, 129,13: αvτήν Ρ: 
αvτijς Η ( α.Jτους Ε), 130,16: lστενωμέναι Ρ( Ε): lστενωμένοι Η, 130,17: 
συγκεκλείσθαι Ρ: κατακεκλεϊσθαι Η, 130,23: lς Ρ(Ε): εlς Η, 132,24: δι&c 
δευσε ( διώδευσε Ε) Ρ: διώδευε Η, 134,12: δς γε Ρ(Ε): δσπερ Η, 138,13: 
lς Ρ( Ε): εlς Η, 139,12: lς Ρ: εlς Η ( etiam Ε), 140,3: iς Ρ( Ε): εlς Η; 
141,15: εlς Ρ(Ε):lςΗ, 144,4:α.Jταίς Ρ(Ε): α.JτοίςΗ, 146,9:iδ6κοvν 
Ρ(Ε): iδ6κει Η, 146,14: ταίν χεροίν Ρ( Ε): ταίς χερσtν Η, 149,17: dπέκτε
νον Ρ(Ε): dπέκτεινον Η, 149,23: lναπέπνιξαν Ρ( Ε): dπέπνιξαν Η, 151,2: 
lπιβάντας Ρ(Ε) : iπιβάντες Η, 151,10: πειρασθείεν Ρ(Ε): πειραθείεν Η, 
152,23: τοιουτοτρ6πως Ρ(Ε): τοιούτφ τρ6πφ Η, 154,12: τε Ρ(Ε): δl Η, 
154,15: κύρι Ρ( Ε): κύριε Η, 154,17: εlς Ρ: ές Η ( etiam Ε), 155.9: πεν
τεκα[δεκα Ρ( Ε): πέντε καt δέκα Η, 155,16: δέ τι Ρ(Ε): δ' l!τι Η, 162,3: 
iξειληφrhς Ρ( Ε): iνειληφrhς Η, 162,20: πρ6ς του Ρ( Ε): προτού Η, 164,8: 
αlρετισάμενος Ρ(Ε): άναιρετισάμενος Η, 165,1: δ ijν (δ ήν Ε) Ρ: δ Η, 
165,14: τε Ρ( Ε): δl Η, 165,18: ές Ρ(Ε): εlς Η, 166,2: δl Ρ( Ε): τε Η, 
167,14: ναζωρα[ου Ρ( Ε): Ναζαρα[ου Η, 168,19: δρώμενον Ρ(Ε): δρώμενος 
Η, 169,16: τεΡ(Ε): δl Η, 170,7: κατηνέχθηΡ(Ε): κατενέχθηΗ, 170,16: 
lς Ρ(Ε): εlς Η, 170,22: τε Ρ( Ε): δl Η, 174,4: δελφινίlν Ρ(Ε): Δελφινίl Η, 
iκπέμπεται Ρ(Ε): καταπέμπεται Η, 176,6: κατηρεlπωσεν Ρ( Ε): κατερ[πω
σεν Η, 177,6: πρ6ς του τών Ρ(Ε): πρός τούτων Η. 

'Ε ' λ'ξ ' λ ' -0 ' ' " ' e πισης ε εις τινες παρε ειφuησαν κατα τrιν αντιγραφην, ως π. χ.: 

10,22: γ ε post μέντοι, 13,3 : τa p. fινέγκαντο, 14,15: τijς p. αlχμijς, 37,21 : eξ 
α.Jτijς p. προσήκοντας, 43,18: τε p. πρ6νοια ( etiam Ε), 48,23: τόν p. iπ(, 
52,21: ύποδύντες p. δέ, 63,3: κάl p, Μυσίας, 75,5: όρlοις p. 'Αντιοχεlας, 
76,19: τa p. πάντα, 79,3: ταύτην p. πύργωμα, 87,17: τον p. μήτινα, 90,7: 
τiιν p. {f.λλοτε, 92,2: τε p. τφ, 100,17: lργάσιον p. άτέλειαν 1 , 103,11: πολ
λών p. τών, 104,18: τού p. λέγεται, 130,17: τού (=του) p. παρά, 132,12: 
τοίς p. πρ6σθεν, 140,21: τε p. δπλοις, 167,18: καt p. βουλ6μενον. Άντι8έ· 
τως, προσετέ8ησαν λέξεις χωρiς τούrο να δηλω8fi, π. χ. : 15,11: τών, 28,14: 
το ante κάλλος, 65,3: τψ, 68,20: τού, 88,7: τε, 127,3: οΙ, 134,12: τών, 
139,10: οΙ, 155,7: ή. 'Επ(σης, ό έκδότης έvιαχού μεταβάλλει τi]ν σειρaν τών 
λ 'ξ " λ, \ \ :0 , ' ' δ λ' 2 ' ε εων ανευ ογοu και χωρις επισης να το η ωσn, π. χ.: 4,9: σvνεμος 
( manns rec.) λέοντος Ρ( Ε): Λέοντος σύναιμος Η, 34,8: lγχειρ[σαι δυνά

μεις Ρ(Ε): δυνάμεις iγχειρ{σαι Η, 67,17: τοϋ τοσούτου Ρ( Ε): τοσούτου τοϋ 
Η, 124,22: τηνικαϋτα lπειγομένω Ρ(Ε): iπειγομένqι τηνικαϋτα. Τέλος, 

1 Πρβλ. άνωtέρω, σ, 105, σημ. 5 . 
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ύπάρχουν περιπτώσεις τινΕς άσυνεπείας ώς πρΟς τfιν χρi;σιν τοϋ έφελκυστι· 
c ~ ' _Q., υ ~λ, ' ' I' 

κοϋ v 1 , τΟ όποίον άλλως ο εκδοτης προσυετει ο που ε Λειπει προ φωνηεντος, 

λ ' δ' ' ' # 2 άπα ειφει ε προ παντος συμφωνου . 
sΕαν τόν καταρτισμΟν τοϋ κειμένου έπιβαρύνουν πολλα τα ψεκτά, δια 

τi}ν συνοδεύουσαν τΟ κείμενον λατινικfιν μετάφρασιν μόνον fπαινοι άρμόζει 
va λεχ8οϋν. 'Η βα8υτάτη έλληνομά8εια τfiς δπο(ας έκέκτητο έβοή8ησε τον 
Hase να άποδώσu πιστώς καt μετα σαφηνείας εϊς κομψην και γλαφυQαν 
λατινικfιν φράσιν τα πολλάκις δυσνόητα χωρία τοϋ κειμένου τοϋ Λέοντος. 
ΜικQοσφάλματά τι να της μεταφράσεως έπανορitοϋνται Εν το ίς σχολίοις 8, 

,, 'δλ'-0. '"'' ύπάρχουν δ8 καί τινα άλλα μεταφραστικα αστοχηματα, ιγαριυμα και αση-
... c ' e ~ '_Q. ~ - ;Q. .Q.' " 'λ nολογ'ιαν • μαντα, των οποιων η απαριυμησις ενταυuα υα απετε ει μικ'f · 

Πραγματιχον μνημείον φιλοπονίας καt πολυμα8είας εtναι αί Notae 
philologicae et historicae τdς Οποίας Επιτάσσει τοϋ κειμένου ό Hase. Μετα 
πολλfjς σοφίας προσάγονται αί είδήσεις, ού μόνον τών Ο.λλων έλληνικών πη· 
γών, άλλs έπίσης τών λατινικών καl τών άραβικών, δσαι ησαν τότε γνω· 
σταί, καl παραβάλλονται πρΟς τd έξιστορούμενα -δπΟ τοϋ Λέοντος. •Επί πλέον 
σταχυολογοϋνται είδήσεις έξ άνεκδότων πηγών διd πρώτην φοραν γνωστο
ποιουμένων, Εκ τών Οποίων δημοσιεύονται έκτενii άποσπάσματα μετα ~ 
άνευ λατινικi]ς μεταφράσεως 5• Δύο τών άνεκδότων τούτων κειμέ,·ων εΙ ναι 
ίδιαιτέρως άξιόλογα: τd περίφημα άποσπάσματα τi)ς έκ\tέσεως τοϋ « Γότftου 
τοπάρχου » 6 (η όποία Qρ{tότερον εlναι, ώς τελευταίως υπεστηρίχ{}η, να κα~ 
λijται « 'Ανώνυμος τοίί Hase >>) 1 καl τα άπανitίσματα έκ τοίί Βατικανοϋ κώ· 

ι Π.χ. 29,22: κελεύσμασι (ε) ( -ιν ΡΕ), 64,8: ποιήσειεν (τ) ΡΗ (-ε Ε), 123,18 
φασl (ε) ΡΗ (-/ν Ε), 151,21: έβούλεvσεν (λ}, 155,8: διέσωσεν (λ}. 

2 Πρβλ. ιiνωτέρω, σ. 79. 
3 Λέων Δ ιάκ., σσ. 417, 476, 481, 496. 
4 Πρβλ. π.χ. G. Bernhardy, Εν&α κατωτ., στ.128. Ν. Παναγιωτάκη, 

Εν-&' αν., σ. 155 καί. Η. J. G Ι e ί χ n e r, Byz. Zeitschr., τ. 55 ( 1962 ), σ. 331. 
5 Λέω ν Δ ι ά κ., σσ. 413- 414 (βίοι; Πα-ύλου τοΟ Λατρηνοϋ ), σ. 426 ( β(ος 

'Α-6-ανασίου toO • Αο&ωνίτου (;) ), σ. 441 ( Chronicon de rebus Byzantinis (;) ), 
σσ. 442.443, 455 .. 456, 467 {βίος Νικηφόρου έπισκόποu Μιλήτου), σσ. 444 • 445 
(Περί. σεισμών), σ. 453 (ποίημα Ίωάννοu Μελιτηνfις έκ τijς 'Ισ~~·ρίας ,τοϋ Σκu~ 
λίτζη ε[λημμένον· πρβλ. ανωτέρω, σ. 15, σημ. 3 ), σσ. 464 · 465 ( βιος Πετρου του 
πατQίκίου ), σ, 475 (βίος Είιαρέστοu ), σ, 484 ( 'Ανώνυμος διήγησις· πρόκειται περί 
ένός tών c: διηγημάτων:. Πα-ύλου τοϋ Μονεμβασίας, περί οί'ί δρα Α. Κ ο m i η i s, 
Paolo di Monembasia, Byzantion, τ. ΧΧΙΧ- ΧΧΧ (.1959 -1990) ( Metanges-Ciro 
Giannelli ), σ. 243, σημ. 1 ), σσ. 507- 510 (Θα-ύματα άγίου Δημητρίου). Πρβλ. καί 
τήν έφεξijς σημ. 6 και σ. 121, σημ. 1. 

6 Λέων Διάκ., σσ. 496-505. 
7 Μ. G. Ν y s t a z ο ρ ο u Ι ο u, Note sur l'Anouyme de Hase impropre· 

ment appele Toparque de Gothie, Bulletin de Correspondance Hellenique, 
τ. LXXXVI ( 1962 ), σσ. 319 · 326, δποu και πaσα ή προγενεστέρα βιβλιογραφία. 

...................................................... 



122 Ν. Παναγιω"tάκη 

δικος 163 τijς χρονικijς βίβλου τοϋ ( Ψευδο) Πολυδεύκους 1. 'Ωσαύτως έπι· 
σημαίνονται Επιμελώς τα πολΛCι χωρία τοϋ •Αyα{}ίου καί τΟ εν τοϋ ΠQίσκου~\ 
Εκ τών όποίων ό Λέων παραλαμβάνει λέξεις η φράσεις, Ομοίως δέ σημειοϋνται 
τα έκ συγγραφέων τrjς κλασσικtjς άρχαιότητος .η έκ τών Γραφών καί τών 
Πατέρων 'λ ' 'Ε ' " ' " λ ' ' ' ει ημμενα. ρμηvευονται επισης εν π ατει χωρια τι να τοίί κειμένου 
και , , δ _Q. , • " • '"' , προτεινονται νεαι ωρυωσεις και εικασιαι η προσαγονται νέα τεκμήρια 

ΠQΟς στήριξιν γραφών η διορδώσεων έν τφ κειμένφ 8• •Ιδιαιτέραν άξίαν 
i!χουν οσα ό Hase παρεκβατικώς γράφει περl τijς καil' ολου σημασίας Λέξεών 
τινων καl φράσεων τοϋ κειμένοu 4 • Έκ τώv λεξιλογικών καί σημασιολογι
κών τούτων σημειωμάτων πειflόμε{}α Οτι δέν εΙναι κενΟς κομπασμΟς η βε· 
βαίωσίς του « nemίnem esse scriptorem paulo ίllustrίorem arbίtror, 
neque profanum neque sacrum, qui a temporίbus Theodosίanis usque 
ad ruίnam ίmperίi Orίentalίs Graece scrίpserit, quem non ita tracta· 
rim, ut non alίqua eius pars ίn memorίa mea penίtus insίderet » '· 'Εν 
τοίς σχολίοις είς Λέοντα προοιωνίζεται ό λεξι-3ήρας Hase, Εκείνο~ ό όποίος 
Μ άποβfi μετα δεκαετίαν, όμοϋ μετα τών Λουδοβίκου καi Γουλιέλμου Din
dorf, έκ τών πρωτεργατών της άναitεωρήσεως καί συμπληρι:ί1σεως τοϋ Θη
σαυρού τijς Έλλ11νικijς Γλώσσ11ς τού 'Ερρίκου Στεφάνου. Ό Hase έπισ11· 
μαίνει τ&ς άδησαυρίστους λέξεις τοϋ Λέοντος καί προσάγει νέας έκ τών 
ίδίων άναγνώσεων 6 • ·Επί πλέον τούτων προβαίνει έπ' εϋκαιρίq. είς πλi]{}ος 
διορilώσεων ε!ς χωρία συγγραφέων άπο τijς έλλ1]νιστικiiς έποχijς μέχρι τών 

Τό χειρόγραφον toii ένδιαφέροντος τούτοu κειμένου, 6:.ς γνωστόν, έν σuνεχεlq. δέv 
κατέστη δυνατόν νΔ εύρεfii] καί πι'3ανως άπωλέσit-η η λαν{}άνeι. Τό ύποστηριχitέν 
( αύτόitι, σ. 320) Ενδεχόμενον ιiπωλeίας του έν τψ ναuαγίφ τοϋ βρικίοu « Mercure » 

όμοii μετΟ: των άποστελλ.ομένων είς Ρωσίαν άνη-ι:Uπων της έκδόσεως (πρβλ. άνωτέρω, 
σ. 115) φα(νεται άπομεμακρυσμένον. Πώς -ιtα ήδύνατο ό Hase να :ι;έμψυ ώς δώρον 
είς τΟν Rumjantsev χειρόγραφον ~ο όποtον δέν τοϋ άνηκε ; 

ι Λέων Διάκ., σσ. 418, 420, 423-424, 425-427, 431. ΤΟ κείμενον τοϋ 
( Ψευδο) Πολuδεύκου;, τΟ όποtον παραμένει είσέη άνέκδοτον, ό Hase διεξijλ{}εν 
έν Παρισl:οις, όπου εtχε διακομισ&η τότε ό ΒαtικανΟς κώδιξ (πρβλ. σ. XXVIII ) , 

2 Αίιτόfi.ι, σ. 488. 
8 Αύτό{fι, σσ. 406, 407, 420, 436, 440, 450, 451, 461, 462, 469·470, 471, 

476, 494. Έν σ. 452 διορΟ.οϋται τΟ « φόνων τών )) εtς « φονώντωv >> ( 86,ιο) (πρβλ, 
άνωτέρω, σ. 35, σημ .. 1) κα-θ-" Uπόδειξιν τοϋ Krug κοινοποιηfi-είσαν είς τόν Hase 
δι" έπιστολης, Τοiίτο σημαίνει δη ό Hase εtχε προαποστείλει είς Ρωσίαν άπόγρα
φον fj άντίτuπον τοϋ κειμένου. 

' Πρβλ. κuρίως σσ. 397 • 398, 400 • 401, 406- 407, 409- 411, 417-418, 421-
422,429-431,434-435,437-440, 4!17-449, 451-452, 457-464, 467-472, 474-
481, 489- 496, 505 - 506. 

5 ΑUτό&ι, σ. XXVIX. 
6 Πρβλ. π.χ. σσ. 404 · 406: σύνft.ετα καt παράγωγα τοiί χαλκός, καί σσ. 486-

488 τοϋ μύριοι. 

• 
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έσχάτων αίώναιν τοϋ Βυζαντίου, tδίq; δΕ είς τό κε(μενον τοϋ ΚεδQηνοϋ έξ 

άντιβολijς προς χειQόγραφον τοϋ Σκuλίτζη 1• 

y) At άνατυπώσει; Βόννη; καi. Migne- Μεταφράσει;. 

·Εννέα μόλις Ε τη μετ α τfιν ΠαρισL νi]ν Εκδοσιν, δ Hase Εδωκε τi}ν συ γ· 
κατά3εσί ν του Ο πως η καταστdσα σπανιωτάτη 2 Εκδοσις τοϋ Λέοντος άνατυ
πrο{}fί &ς είς έκ τών πρώτων tόμων τοϋ Corpιιs Scriptorum Historiae By. 
zantinae τiiς Βόννης. ·ο τόμος φέQει έπl τοίι έσωφύλλου τΟν τίτλον: 

Pars ΧΙ: Leo Dίaconus. Varίί Iίbellί quί Nίcephori Phocae et Ioan
nis Tzimίscίs historiam ίllustrant, Bonnae, Impensis Ed. Weberί, 
MDCCCXXVIII. Προτάσσεται πρόλογος τοϋ 'Εμμανουi}λ Bekker ( σσ. 
VI ·Χ) καi είτα ~πονται ή άφιέρωσις ε!ς Rumjantsev (σ. ΧΙ) καi έκ τοϋ 
προλόγου τοϋ Hase τ& είς τΟν Λέοντα καl τΟ « Περl παραδρομης πολέμου» 
άναφερόμένα τμήματα ( σσ. ΧΙΙΙ · ΧΧΧΙ ). τα έν τii Παρισινίi έκδόσει 

άποσπάσματα τοϋ ·Ιωάννου Έπιφανέως καl τοϋ Θεοδοσίου μοναχού παρε

λείφ3ησαν, η δΕ ύπόσχεσι.ς τοϋ Bekker, Οτι -3d άνατυπω{}οϋν ταϋτα έν dλλφ 
τόμφ τής σειρdς τiiς Βόvνης 8, ούδέποτε έπραγματοποιήflη. •ομοίως παρε· 

λείφi11]σαν αί χαλκογραφίαι και τα κοσμήματα. 'Εν τψ τόμφ περιελήφ{}ψ 

σαν, πλi}ν τijς 'Ιστορίας τοϋ Λέοντος ( σσ. 3 · 178) καi τοϋ « Περi παρα· 
δρομjjς πολέμου» ( σσ. 181-258 ), το ποί1Jμα c • Αλωσις τijς Κρήτ11ς » τοϋ 
Θεοδοσίου Διακόνου ( σσ. 261-306, ό πρόλογος τοϋ Ν. Μ. Foggίnί έν σσ. 
ΧΧΧΙΙ · XXVI ), αί Νεαραi τοϋ Νικ1]φόρου Φωκ&: ( σσ. 309- 323 ), ό διά
λογος « Φιλόπατρις • ( σσ. 324- 342 ), ή Legatίo τού Λου·ίτπράνδου ( σσ. 
343 • 373, ό πρόλογος τοϋ Η. Canίsίus έν σσ. XXXVII- XXXVIII) καi 
Excerpta ex Historίίs Arabum de expedίtίonίbus syriacis Nίcephorί 
Phocae et Ioannis Tzimiscis κατα λατινικi}ν μετάφρασιν τοϋ Chr. Lasse
nius ( σσ. 374- 394 ). Μετα ταϋτα αί Annotationes ( σσ. 397 · 516) καΙ ό 
Index auctorum τοϋ Hase ( σσ. 517-526) καΙ τα σχόλια τοϋ Ν. Μ. Fog
gίni, έπηυξ11μένα ύπο Fr. J acobs, είς το ποί11μα τοϋ Θεοδοσίου Διακονου 

( σσ. 527-564 ). Τον τόμον κλείει Index έκπονηilεiς ύπο Ed. Weber δια 
πάντα τα κείμενα όμοϋ καΙ κατα τi}ν νέαν σελίδωσιν ( σσ. 565· 624 ). 

Δια λόγους όμοιομορφίας προς τοvς ίiλλους τόμους τijς σειQιiς έπηνέ

χiJ1Jσαν ε!ς τi}ν 8κδοσιν τijς Βόνν1]ς ώρισμέναι μεταβολαi τυπογραφικijς φύ· 

σεως. Ή σελίδωσις καi ή στιχαρ({}μ1Jσις, ώς ε!κός, μετεβλή{}ησαν ίiρδ1]ν, 

σ1]μειούνται ομως έν τii <\)ι;ι αί σελίδες τijς Παρισινjjς έκδόσεως. Αί δια λατι· 

ι Αύτό{}οι, σσ. 432, 434, 446, 450, 455, 457, 466, 478 κ.ά. 
2 Πρβλ. άνω1'έρω, σ. 116. 
8 Λέω ν Δ L ά κ., σ, VIII. 
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νικοϋ γράμματος δηλούμεναι έν tii ψ~ γραφαί, διορt}ώσεις καl εtκασίαι τijς 
Παρισινijς μετεφέρ{}ησαν έν ύπομν~ματι ύποκάtω τοϋ κειμένου 'καi έδηλώ~ 
3ησαν δι& τοϋ νέου άρι{}μοϋ τοϋ στίχου. ~yπ~ αί'Jτάς, καl ούχl έν παραλλήa 
λοις στήλαις ώς έν τfi Παρισινfί, έτέ{}η fι μετάφρασις. "Επί πλέον πρσσε· 
τέ{}η έν τfi ψα « annorum notatio ..... quam Classenus ..... diligentissime 
digessit » 1 άπΩ κτίσεως κόσμου, &πΟ Χριστοϋ γεννήσεως, ή tνδικτιω-ν καl 
τΟ άντίστοιχον Ετος βασιλείας έκάστου τών έν τψ κsιμένφ μνημονευομένων 
αlιτοκρατόρων. Δι& /,όγους Ομοιομορφίας έγέν.οντο έπίσης ώρισμέναι μετα
βολαl .καl έν τψ κειμένω. Οϋτως, έντΟς τών παραγράφων_ μετ& τελείαν στι· 
γμi)ν γράφεται μικρΟν άντl κεφαλαίου. "Επίσης αL δημηγορίαι καί τ& είς 
πρόσωπα αϋτολεξεt άποδtδόμενα έν τψ κειμένφ πεQιΚλείονται έντΟς είσαγω· 
γικών '· Σημαντικi] βελτtωσις ε!ναι ή &φα(ρεσις του έσφαλμένως η έκ περισ· 
σοίί τε-3έντος ύπογεγραμμένου tώτα έκ πολλών λέξεων τοίί κειμένου 8• ·Επί· 
σης διορ{}ουνται τα Errata τfiς ΠαQισινfiς και έπιφέρονται έλαφρα( τινες 
δρ-3ογραφικαt μεταβολαί 4• Κατd τd Cί.λλα τΟ κείμενον άνατυποίίται ώς άκρι~ 
βώς είχεν έν τii ΠαρισινΌ έκδόσει, διατηροίίνται δΕ έξ αίιτijς τd πλείστα τών 
δρ{}ογραφικών 5 ετι δΕ και τών τυπογραφικών 6 σφαλμάτων. =Επl πλέον τού
των προστί{},εται μικρΟς άρι8μ0ς νέων τυπογραφικών σφαλμάτων 7• 

Έκ τijς έκδ6σεως τijς Βόννη ς ή "Ιστορ(α, όμου μετa τών ι'Jλλων ελληνι• 
κών κειμένων του τόμου, περιελήφ{}η εϊς τον 117σν τόμον τfiς "Ελληνικής 
Πατρολογ(ας του].· Ρ. Migne (στ. 655 · 926, δ πQόλογος του Hase έν σσ. 
637 • 654 ), έκδο{}έντα έν Παρισ(οις έν sτει 1864. Ή μετάφρασις έτέ{}η κά\ 
πάλιν έν παραλλήλι:ρ πρΟς τΟ κείμενον στήλη, τα δΕ σχ6λια έτυπώ-θησαν είg 
δυ'ο στ 'λ -e ·- ' - e ' Δ' 'ζ " η ας υποκατω του υπομνηματος. εν γνωρι ομεν εαν τοίίτο συνέβη και 

εϊς ι'Jλλους τόμους τfjς Πατρολογ(ας, πάντως δ 117ος τόμος φα(νεται ο τι €κυ' 
κλοφορή{}η κατ' aρχaς &διόρ{}ωτος, &πεσύρ/Jη δε εν συνεχε(ΙJ λόγφ του πλή, 
-θους τών τυπογραφικών σφαλμάτων καl έκυκλοφορήΒη έκ νέου διωρftωμέ
νος /πιμελώς. Ta άρχικώς κυκλοφορη{}έντα ι'Jνευ διορ/Jώσεως άντ(τυπα- δΒΎ 

1 Αύτό&ι, σ. VIII. Πρβλ. έπίσrις τήν χρονολογιΚην σημείωσιν έν σ. 160. 
2 Ένίοτε έσφαλμένως, ώς έν 61,23, δπου τά είσαγωyικα τ(οft.εντ.αι πρό το\ί 

ιι Ο, τι». θετέα πρΟ τoii « οίκέτηv )) ( 62,1 ). 
3 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 116, σημ. 4, 'Εκ τούτων παρέμεινεν ώς εtχε μόνον τΟ 

έν 47,15: :ύeκότα. 
4 Π. χ. 158,22: οίοvεi άντt olωvεi τijς Παρισινfις ( έν 22112 ούχί δρ-&ώς: πη ... πή 

άντt πfi ... πfj τfις Παρισινijς ). "Επίσης γράφεται ή τε και τό τε (άλλα 150 9 καi 
162,21: ij, τε και 155,21, 158,1, 158,21, 174,10: τό, τε). ' 

5 Πρβλ. ανωτέρω, σ. 116, σrιμ. 3. 
6 Π. χ. 77,20 : άλκιμός~ 100 ,ιι : έπήυξησε, 167,6 : τιvάς. 
7 Πρβλ. π.χ. 47,1: γεvος, 47,15: έλειvόv, 56,7: καl post dvδρείq. om., 61,18: 

φωvij, 78,7: έπληττοv, 93,1: εί(lηταί, 110,21: είληφεv. 

• 
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γνωρίζομεν έι:Χν είναι πολλα 1 - άναγινώσκονται μετd μόλις συγκρατουμένης 

dγανακτήσεως 2. CH διωρ8ωμένη εκδοσις περιέχει τΟ κείμενον τοίί Λέοντος 
οϋχl άχρι βώς ώς εχει τοίίτο έν τίί έκδόσει τ·iiς Βόννη ς. Φαί νεται Ο τι ό Migne 
καl όί 'συνεργάται ε'ίς τΟ· άλη{}ώς τιτάνειον Εργον του δΕν έδίσταζον, Οπου 

έ8εώρουν άπαραίτητον, να είσάγουν σιωπηρΟΟς διορ8ώσεις τινι:Χς είς τd κεί· 

μενα τα έκτυπούμενα έv τϋ ΠατρολογίιJ. ΤιvΕς τών διορδώσεων τούτων είς 

τό κείμ'ενον τοίί Λέοντος είναι Επιτυχείς ( ώς π. χ. 25,11: παρατvχdν: παeό. 
τυχdν Η 1 30,17: καλοκάγαθόν: καλοκάγαθdν Η, 40,6: πύματα: πήματα Η, 
60,21: περιφέροντας: περιφέροντες Η, 66,20: τοvς: τdς Η, 80,3: έπαμϋναι: 
δ.παμϋναι Η, 114,25: α!Jτψ: α~τφ Η, 127,18: &ρq.: &ραις Η, 131,11: έστι: 
έστl Η, 162,3: &νειληφchς: ένειληφchς Η, 163,2: α!Jτψ: α~τφ Η, 167,18: 
a!Jτψ: α~τψ Η, 172,1: διεσκψήσατο: διεσκηνlσατο Η), fi πι{}αναι ( rος π.χ. 
~6,2: σvναγεteων: σvνεγε{ρων Η, 59,21: τούτους: τούτοις Η, 121,14: με
λαμ{Jαφfι: μελεμ{Jαφfι Η), ι'Jλλαι ομως ε! ναι ι'Jστοχοι η /κ περισσου '· Ένια· 
χου διορ{}ουται ή δρ{}ογραφ(α' και ή στfξις '· Όμοfως διορ{}ουται ή έσφα),. 

J "Έχομεν ύπ" Οψε~ άντίτυπον άποκείμενον έν τfl Dr. Willίams's Library toiί 
Λονδίνου. Πέντε ιiλλα τά όποία έξητάσαμεν 1jσαν διωρ'fl-ωμένα; 

2 ΊδοU δείγματος χάριν τά σφάλματα τών στ. 655-656 ( = 3,ι· 4,19) κCtl 785 
( -~ 86,17- 88,7 ) : 4,ι : είωθεv, 4,3 : dις, 4,5 : βλαβεροις, 4, 7 : dψολόγηται, &τε, παρε
χομένη, 4,10: καιvοτομηθfvτωv, 4,11: κιvηθ§vτων, 4,17: οiiτω, 4,19: elvαι, 86,17: τδϋ
t'οv~ 86;19: μελέτη, 87,2: προσεδέχοvτα~ 87,4: Ηέμπτηv, 87,9: τοπον, 87,10: ύπάίφρων, 
87,12! oiJv, 87,14: ύπδvοιαν, 87,19: τε ( άντl τι), 87,20 :· δv, 88,6: 'Όv, έλκυσθέvτα. 
Κατωτέρω πρΟς αποφυγήν συγχύσεως αί παραπομπαt εLς τΟν περιέχοντα τΟν Λέοντα 

τόμον τfις Πατρολογίας -&ό. γίνωνται κατα η)ν Εκδοσιν τijς Βόννης. 

3 "Ως π. χ. 5,5: χωρίων: χωρ{οv Η, 8,1 (καl 13,3, 96,5 1 103,141 103,23, 108,15): 
σφωv: σφώv Η, 16,n: θανατιώσι: θαvατώσι Η, 23,3: άτeαπιτού: άταρπιτοiJ Η, 25,21: 
έρήρειστο: 1)ρήρειστο Η, 32,9 ( καί 53,18): ταμιε{φ (άλλα ταμεlωv έν 77,15) : ταμεlφ 
Η, 45,13: ϋσπληγγι: ϋσπληγι Η, 48,7: άπδ: ύπό Η, 49,s: τόν (ίσως τυπογραφικΟν 
σφάλμα) :·τόν τόv Η, 56,7: τε post άγχιvοίq. add. ( άντί το\ί Εκ τυπογραφικοϋ σφάλ
ματος παραλειφ&έντnς καί πρΟ τοiί άγχινοίq. έν τfl έκδόσει τfις Βόννης ), 7-8,17: νυ

στάζων : vεvστάζων Η, 111 113: σταθερdν: σταθηρdv Η, 124,10: έστιν: έστlν Η, 153,21: 
χυθείσα: χεθείσά Η, 169,11: χωρών: χώρων Η. 

4 Γράφεται δρόμωνας, dνίαι, ·αvαθορώv,. (κατ)ερειπόω (άλλά κατεριΠόω έν 68,6, 
7Ό,s, .73.n ), έvεvήκοντα ( &.λλά έvvάτηv έν 69,8 ), μαλών, περιώδυνοv, παvωλεθρlα (-άλλά 
πανολεθρία έν 116,15, I8t,21, 174,6}'' πρβλ. άνωτέρω σ. 116, σημ. 3. ~Επίσης·: 86,2 
( καl πανταχοϋ): πανσvδεi άντl πανσυδ{, 37,15: φιλόvεικον ciντί φιλόvικον, 119,6: ίσα 
άντί lσα, 120,12: έταιρείας- άντl έταιρ{ας, καί έν 103,21: Πωγωvδτος &.ντί Πωγωνά

τος. *Ομοίως πανταχοϋ γράφεται τηv&λλως άντ! την άλλως, δ τι &ντί Οjτι καί έν 4,20: 
Κaτα πόδας, 167,16: τΟ πάλαι (πρβλ-. &.νωτέρω, σ. 116, σημ. 4 ), έη δέ: 32,2 ( καί 
120,21) -: εί γε ( eί}ιe Η), 87 ,ι7: μή τινα ( μήτιvα Η) και 127,2: μf; τινος ( μήτιvος 
Η },·106,5: 0ς τε ( δστε Η). 

5 *Ως π.χ, έν 8,18, 11,17, 20,:n, 30,131 32,4, -59,7, 70,8-ιο, 107 111 129,2, 130,2, 
143,7, 163,16-18, 169,5, 170,12. 
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μένη κεφαλαιοyράφησις Ενίων λέξεων ύπΟ τοϋ Hase 1• • Επίση'ς γράφεται 

κεφαλαίΟΥ μετ& τελείαν. στιγμ-ήν πανταχοϋ καί παραλείπονται td έν tfi έκδό .. 
σει τiiς Βόννης είσαγωγικά 2 • Παρ& τaς έπινεχ/Ιε(σας βελτιώσεις καl τi}ν 

όπωσδήποτε έπιμελfi διόQ8ωσιν, τΟ κείμενον τοϋ Λέοντος παρά Migne έπι .. 

βαρύνεται δι& νέων τυπογραφικών σφαλμάτων 8• 

Tiiς έκδόσεως τοϋ Λεόντος είς τi}ν σειρaν τijς Βόννης έκτενij βιβλιοκρι· 

σίαν έδημοσίεuσεν ό G. Bernhardy \ ό όποίος προέτεινε καί διορ-θώσεις 

τι ν&; είς τΟ κείμενον 5• ·ΕκτΟς τών άνωτέρω μνημονεu-θεισών διορ6ώσεων 

1 Πρβλ. άνωtέρω, σ. 117, σημ. 1. Έν "'ούtοις τό κεφαλα'tον είς tός δηλωτι· 
κας άξιωμάtων λέξεις διατηρείται ένιαχοϋ, ώς π.χ. έν 81,19, 96,4, 96,8, 107 ,ιs, 107,16, 
112. 2 , 112.8, 113,1, 114,1 1 117,5, l18,2, 118,8, 120,14, 123,s, 123,18,, 125,;6, 134,11, 
137,15, 169,24, Έπίσης γράφεται: Πρόνοια ( 23,ιs, 43,18 ), Μεγαλην Εκκλησlαν 
(32. 19 ), Ταϋρσ> (35, 2 ), Ά>ατσλής (38.16), Γραφlι (70,13, 86,19, 161,2~. Πρσδρ6μσv 

( 86_ 22 ), Δημιουργός ( 102,2, 129,2-ι, ), ~Εκκλησlαv ( 102,4, 163,12 ), Πατερει; ( 1?2,ι9, 
163.6 ), Μητρl Δεσπ6τσv ( 154,19 ), Λ6γσv ( 158.12 ), Υ!Ψ ( 178.9 ). 'Ε?φαλμενως : 
Βάρβαροι ( 58,15, 67 ,5, 67 ,s ), Βασιλεύς ( 129,15 ), Κλεισοvρας ( 130,16) και dποστόλων 
("Απσστ6λω> Η) (9Ι,ιι), μελισσηνδς (173,ιs). 

2 Πρβλ. άνωτέρω, σ. 124, σημ. 2. 
Β Π.χ. 6,ιο: τούτω, 6,16: έρlf., 7,5: τών om., 8,8: κεταφερομένων, 13,-7: ήσύχη, 

15,13 : ώι;, 16,3 : ων, 35,2: ήμέρg., 73,15 : κατά, 81 117: ώι;, 83,12: Μαλεiνος, 94-,17: 
αϋθωρονJ 101,14: πρισκαlδεκα, 10~,3: άνθρήσαι, 111,12: δvσμηνών, 1jροvς, 11l,ιs: χει

μερικijς, 111,15: άμφ~, 113,16: ά.Q!!αγη, 115,16: όλεθριών, 116,18: fιπειγμένωv, 120,2: 
φω - 120 6 • ω"'ς 127 18 · έμπεr.[αν 139,11·12: τελεvτήσει • δvvαστε!g. post τριακο-κας, ,. ' , . ι:::, • , λ 
σ{ουι; 149 16: έπισπώμενοι, 151,10: ώς, 156,22: ?}ρμένος, 159,4: επyρμενα, τη αυγεις. 

'4 1 ahrbίicher fίίr wissenschaftliche K~itίk: άρ; 17, 'Ιο~λιοι; .. 1832, .στ. 12,1 · 128. 
5 Αύτό<(}ι, στ. 126. 128. ·ο Bernhardy ορitως επισημαινει οtι πρεπει νι: προσ· 

τεfJfι (ούν} { πι\tανΟν Ομως κα~ {δέ)} μετά τΟ στρατήγιον ( 12,2) ( έπίσης; εν 56,7 

λ -. d"δρει, καί άγχινοta· ή παράλειψις: δμως τοϋ καί ένταiΗ}α εtναι 1'UΠΟ· συμπ ηροι. " ιτ · , • , 7 • 
γραφικΟν σφάλμα τfις έκδόσεως: τijι; Β~ννης· π~βλ', αν~tε~ω, σ. 124, σ':μ. ~ και σ. 
125, σημ. 3 ) . 'Ομοίως όρ-&ως {J-εωρεί οτι νοσουν τα : η των φόρων, ijν ~ων Ρωμα~v 
αlτοϋσιν~ είσπραξις (61,23·62,1) καί fiλω τών έναντ!ων ( 170,8) .< γραπtεο~ πι-&ανως: 

' ~ •p00 a'ωv κσί πρός τών έναντίων ). Έπ:ιτυχείς εtναι α~ προτεινομεναι διορ-προςτων μι .• . βλ • 
-&ώσεις: 25,ιι: παρατυχδν άηί παρd: τυχόν ( παρατυχόν και, ο Μι~n~, πι;ι . ~νrο-

, 125 ) 77 9 : άνέπεισε άντi ένέπεwε~ 94,4: ένδιαπρεπων αντι έκδιατeεπωv, 
τερω, σ. ι ' • , , , ( - • λ 
163 . αύτην άντί ταύτ'1?~ 164: s: αίρετισcίμενος αντι αvαιρετισαμενος τοuτο εσφα -

,22 . τ ~ι 1 
, , ~ ά • • - • ' 

μένως ά\•έγναισεν δ Hase έν τι'ρ χειρογράφφ αντι αιρετισ μενος, το οποιον. Ι!Πισης 

• • • Κοραη"ς· πρβλ κατωτέρω, σ. 127 1 σημ, 4 ). '*Ήττον πι-&αναι εtναt. προετεινε και ο . , • , , 
• δ Α 'σε ς. 24 22 . μαγγανε[αις άνtί μαvτείαιι;, 29,18: άντικατασταvτες αντι κατα αι ιορ·υ·ω ι . • · , • • δ ' 

άδ 30 16 . αύτόν lί.νθρωποι άντί τόv άνθρωπον, 40,6 : δεινοτατα αντι ειvα, 
σvστη>, ·• . • ... 98 • •• '' 98 • 
4 Α • • ' ~ τ" ••ε' ων 88 3: έπέκραγε αντι εκεκραγε, ,4: ως αντι κα~ ως, ,18. ~.s. αvιων αν ι .- ι ' • • λ 

δ δ 'λ α"νt"ι οί έδη'λου ι.Ο3 4: περί η πρός άνt"ί έπl, 104,17: παλαιτέροv αντι πα αι-
ιε η ου • • • , _,.ι • 
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τάτου, 131, 4 : δοκοϋμεν άντί δοκε'i μοι~ 147,4: καλέσων ανη κuιw>σας, και ,21: 
πέρα άντί παρd:. 

Λέων ό Διάκονος; 127 

των Combefis, Du Cange καl Pagi 1 , διορilώσεις ~χουν έπ(σης προτε(νει 
έκ νέας άντιβολij; τοϋ χειρογράφου ο! L. Sternbach 2 καl G. Moravcsik 5, 

έξ εΙκασιών δe ό 'Αδαμάντιος Κοραijς έν τii νέf! έκδόσει τοϋ Θησαυροϋ τijς 
ΈλΛηνικi]ς Γλώσσης', έν τiρ όποίφ ποΛλαί λέξεις τοϋ κειμένου τοϋ Λέοντος 
λημματοyραφοϋνται και σχολιάζονται ιs, καί Επίσης κατ& καιροVς οίΑ. Bois· 

1 Πρβλ. άνrοτέρω, σσ. 105, σημ. 3, 106, σημ. 4 καί 109, σημ. 4:. 
2 L. S t e r n b a c h, Analecta Α varica ( Rozprawy Akademiί Umiejetno

sci Wydzial Filologiczny, seria ΙΙ, t. XV ). Krakowie 1900, σ. 4:0 (336 ), σημ. ι. 
Ό Sternbach έκδίδων λόγον « τοϋ ταπειvοϋ Στουδίτου μovaχoV "Αντωνlου τοϋ Τριw 
ψύχου )), τοϋ μετέπειτα πατριάρχου, παραtl-έτει τό είς: t"όν • Αντώνιον άναφερόμενον 
άπόσπασμα τού Λέοντος ( 164,6 · 165,2) έκ νέας άντιβολjjς πρός τόν Παρισινόν κώ· 
δικα καi άναγινώσκει όρ{}ΟΟς έν 164,8: αlρετισάμενος καl 165,1: δ .J]v (δ Η). "Επί· 
σης: γράφει: αύτφ άντL αύτφ ( 164,12 δίς} καί περιώδυνον άντί περιόδvνον ( 164,20 ). 

3 G. Μ ο r a v c s i k, Κομέντον- peCeneZskoe ili russkoe slovo ?, Acta Anti· 
qua Academiae Scientiarum Hungaricae, τ. Ι ( 1951 ), σ. 227, σ. 13: 150,22: 
σφετέρ(} άντι σφετέρφ. 

ι Τ. Ι, π, στ. 379 έν λ. άναιρετlζομαι: c On lit dans Leo Diacon. lO,s, p. 
164:, Άναιρετιασάμενοι; [ sic ). Neanmoins je pense qu•il faut lire αίρετισάμενος. 
CORAY :ιο, Ώς πληροφορεί ήμaς ό έκδότης τοϋ θησαυροϋ Α m b r ο i s e F i r m i n 
D i d ο t (τ. Ι, Ι, σ. ( IV) ) : c celui dont je m'honore d •etre le disciple, I"illu
stre Coray, malgre _son grand 3.ge, a pris Ie plιts vif interet 8. notre entre· 
prise, et nous a fourni plusieurs mots nouveaux :ιο, Δέ:ν άποκλείεται ό Κοραij~ 
νά έχn σημειώσει διορfl'ώσεις είς τΟ κείμενον τοϋ Λέοντος έν τfi ΦQ. τοϋ άντιτύποu 
τοu τijς έκδόσεως τ&ν Παρισίων η τijς Βόννης, τό όποίον πρέπει νd σψζεται έν Χίφ 
μεταξU των βιβλίων τijς βιβλιοftήκης τοu. Περί τfις συνη{}είας το;; Κοραfι νά άνα· 
γράφη διορfJ.ώσεις έν τii φq. βιβλίων τά όποία άνεyίνωσκε πρβλ. Γ. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι, 
Έκ των άνεκδότων τοϋ Άδαμαοvτίου Κοραfj, • Αftηνδ., τ. ΚΘ' ( 1917 ), σσ. 161--179. 
•Ι. Κ α κ ρ ι δ η, Περί άνεκδότων διορ\tώσεων τοϋ Κοραfj είς παλαιd σχόλια τοϋ 
Άριστοφάνους, Ά\tηνι'i, τ. ΛΖ' ( 1925 ), σσ. 238- 239, καi Σ. Δ. Κ α β β ά δ α, Διορ
-&ωηκά Άδαμαντίοu Κοραfj εlς τήν Λέξεων Σuναγωyι)ν τοϋ Φωτίου, Είς μ'\•ήμην 
Κ. Άμάντου, Ά<(}ijναι 1960, σσ, 285 • 298. 

5 Πρβλ. π.χ. τ. Ι, ΙΙ, στ. 423 ι!ν λ. dνακτόριον, στ. 4:36 δν λ. άvάλαμψις, στ. 
709 Εν λ. άvεπισφαλώς~ στ. 1189 έν λ. άπαράμιλλος, στ. 1627 έν λ. llποπτος~ στ. 1832 
έν λ. dπτέρωτος~ σ't. 2575 Εν λ. αύτοφονευτής, στ. 2743 έν λ. dχειροποίητος. τ. ΙΙ, 
στ. 297 έν λ. βλυστάνω, στ. 1170 έν λ. διακατοχή, στ. 1245 έν λ. διανακάμπτω, στ, 
1259 έν λ. διαπαγγέλλω. στ. 1315 έν λ. διασκηνάω, στ. 1372 έν λ. διαφαύσκω, στ, 
1436 έν λ. διενηχέω, στ. 1556 έν λ. διπόταμον. τ. ΙΙΙ, στ. 218 έν λ. εlκαιομvθία~ στ. 
799 έν λ. έμβαθύvω, στ. 999 έν λ. έναποσφάττω, στ. 14:84 έν λ. έπεξέλασις, στ. 1803 
έν λ. έπιστlχως, στ. 1902 έν λ. έπιχνοάζω, στ. 1996 έν λ. έρειπόω, στ. 1997 έν λ. 
έρείπωσις, σc. 2370 έν λ. εύόδωσιι;, στ. 2387 έν λ. εύπερlγραπτος~ στ. 2480 έν λ. εύτρε
πισμένωι;, στ. 2515 έν λ. εύχείμερος. Τ. IV, στ. 368 έν λ. θηρεtα, στ. 700 έν_ λ. 
iστοvργία, στ. 785 έν λ. καθιλαρεύομαι, σc. 802 έν λ. καθvπομέvω, στ. 911 έν λ. 
καλώνvμος, στ. 1073 έν λ.. καταθοιvάω, στ. 1235 έν λ. κατ.ασπαθ!ζω, στ. 1370 έν λ. 
κατοχvρόω. Τ. V, στ. 633 έν λ. μεγάλαυχος, σ1'. 1591 έν λ. νvκτέπαρχος. Τ. VI, 
στ. 693 έν λ. πελάτης, στ. 865 • 866 έν λ. περ!μeτροι;, στ. 867 έν λ. περινάω, στ. 
14:08 έν λ. πολύπλεθρος, σt. 14:51 έν λ. πολvχεVμωv, στ. 174:4: έν λ. πeοκατασκοπέω, 
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sonadei, W. Μ. Ramsay 2 , Α. Vasiliev', Σπ. Λάμπρος', Η. Gregoire', 
Χ. Χαριτων(δης 6 , V. Grumel' καl F. Loretto'. 

στ. 1795 εν λ. προοδεύω, στ. 1865 έν λ. προσαποτίν~, στ. 1904 έν λ .• πeοσεπιβα{νω~ 
στ. 1905 έν λ. πeοσεπιδομ6ω, στ. 2024 έν λ. προσυφαπλόω, στ. 2104 εν λ. πeοχεlρι
σις. τ. VII, στ. 1312 έν λ. συνεκφορέω, στ. 1905 έν λ. ταχvπλοέω. Τ. VIII, στ. 67 
έν λ. ύέτισις, στ. 153 έν λ. ύπεξέλασις, στ. 277 έν λ. ύπιωγή, στ. 791 έν λ. φιλάγα~ 
{}ος, στ. 996 έν λ. φονάω, στ. 999 έν λ. φονιωδώς, στ. 1280 έν λ. -χαλκοτυπία, στ. 
1748 έν λ. χρυσόστικτος. Πρβλ. έπίσης Σ. Κ ο υ μ α ν ο ύ δ η, Συναγωγi} λέξεων &:&η~ 
σαuρίστων έ~ τοίς έλληνικοίς λεξικοLς, έν 'Αft-ή\•αις 1883, σ. 314 έν λ. σκvτοτρώκτης, 
σ, 352 έν λ. ύπανακάμπτω. "Εκ τοϋ Κοuμανούδη παρέλαβαν τΟ σκvτοτρώκτης τΟ: ι:· 
G. L i d d e 11· R. S c 0 t t, Μέγα ΛεξικΟν της "Ελλ11νικΥις Γλώσσ11ς μεταφρασ'Ι'tεν 
έκ τfις άγγλικfις είς την έλλ"lνικijν ύπΟ Ξ. Π. Μόσχου ... δια πολλών δέ βυζαντινώ,'ν 
tδίως λέξεων καί φράσεων πλοuτισ'Ι'tέν καί έκδο'Ι'tέν έπιστασίq.. Μιχαiιλ .. Κωνσταντινι· 
δοu, τ. Ιν ( 1907 ), σ. 89 καί Μέγα ΛεξικΟν της 'Ελληνικfjς Γλώσσης, εκδ. Δ. Δ'/lμη

τράκοu, τ. Η' ( 1952 ), σ, 6595. 
1 Α. Β 0 i s 50 n a d e, Anecdota Graeca e codicibus regiis, τ. Ι, Paris 

1829, σ. 256, σημ. 3 ( προτιμQ. έν 4,14 καί 169,11 χωρών άντi χώρων~ ούχi όρ{}c:ί:ις. 
"Επανέρχεται έν τ. Ιν ( 1832 ), σ. 297, σημ. 4, δεχόμενος τό χώρων), σ. 439, σημ. 2 

' •• , "δ'-& • ( προtιμQ. όρ-&00ς έν 3,1 τΟ τούτον -τοΟ χειρογραφου ανη τοvτοv~ ως ιωρ ωσεν ο 

Hase) τ~ π- ( 1830 ), σ. 38, σημ. 2 ( έν 22,2s : καl καν κat. c prius vel a1terum 
και delendum »),τ. rν, σ. 155, σημ. 2 { έν 163,22: ταύτην άντί ταύτυ· πρβλ. άνω· 
τέρω, σ. 126, σημ. 5 ), σ. 422, σημ. 6 ( προτιμQ. όρ-&ώς έν 118,21 τΟ πρ6ει τοΟ χει· 
ρογράφου άντt προfj, ώς διώρttωσεν ό Hase). Πρβλ .• έπίσης Τ~ϋ αύτ,οϋ, ~nec· 
dota Nova, Paris 1844, σ. 117, σημ. 1 (προτιμQ. εν 146,12 το προσχων του χει· 

ρογράφου άντt προσσχών~ ώς διώρ#ωσεν ό Hase ). 
2 \V. Μ. R a m s a Υ I ενfi.' άν., σ. 141. Προτείνει έν 122,2 να άναγνωσ#ίί Τυ

ραηνών άντί Τυράννων. • Αργότερον όμως ηλλαξε γνώμην καί Sχαρακτήρισε τiιν τοιαύ· 
την διόρ-D-ωσιν ώς αδύνατον· πρβλ. W. Μ. R a m s a y, Prelimi?ar! Rep~rt ~ο 
the Wilson Trustees on Exploration in Phrygia and Lycaonιa εν. Studι:s ιn 
the History and Art of the Eastern Provinces of tbe Roωan Empιre, .wrιtten 
for tbe Quartercentenary of the University of Aberdeen by Seven ,of ιts G.ra· 
duates, edited by W. Μ. Ramsay, Aberdeen 1906, σ. 251. Πρβλ. και κατωτερω 

σημ, 3 καl 5. 
s Α. ν a s i 1 ί e v, Vizantija ί Araby, τ. Ι, S. Peterburg 1900, σ. 93, σημ. 4: 

Προτείνει άνtί Τυράννων ( 122,2) νό. γραφ'ij τυράννων. Πρβλ. ανωτέρω σημείαισιν και 

κατωτέρω σημ. 5. , • , • _ , • 
!1. Σ. Λ ά μ π ρ 0 υ Χωρία Λέοντος Διακονου εν μεταφρασει ιταλικ'Ι], Νεος Ελ· 

ληνομνήμων, τ. ΙΕ' ( ιθ21 ), σ. 310. Προτείνει έν 6,11 στέργων άντί στέγων. Διόρ· 
-6-αισις ούχi αναγκαία. 

5 Η. G r e g ο i r e, Notes de g€ograpbie byzantine. Les fortresses cappa~ 
dociennes d • Antigu .. N'igde et de Tyropoion ~ Trypia, Byzantion, τ. Χ· ( 1935 }, 
σσ. 251· 256. Προτείνει έν 122,2: Τυάνων άντi. Τυράννων. Πρβλ. άνωτέρω σημ, 2, 3. 

6 χ. Χαριταινίδου, νaria ad νarios, Κρητικd Χρονικά, τ. Z'-(1953)t 
σ. 420. Προτείνει έν 135,2!1.: κατεvστοχήσας άντί καταστοχήσας. 

7 ν, G r u m e 1, La chrono1ogie, Paris 1958, σ. 126, ση μ. 8. Προτείνει έν 
178,14: lνδlκτου α' άντί. ίνδίκτου δ' c qui est impossible >, 

s. Nikephoros Phokas c Der bleiche Tod der Sarazenen > und Johannes 
11. 11 ·1965 

Λέων ό Διάκονός 129 

)ΕκτΟς των λατινικών μεταφράσεων τών Combefis ~ Lequien καl Hase 1, 

και βεβαίως εξαιρουμένων τών είς διαφόρους γλώσσας αποδόσεων τμημάτων 
τινών έν διαφόροις μελετήμασι, των όποίων ii παράθεσις Sνταϋθα ούδένα 

λόγον {}d είχεν, δλόκληρος ή ~Ιστορία τοϋ Λέοντος Εχει μέχρι τοϋδε μετα

φρασ-311 δίς: Είς τiιv ρωσικi)ν ύπΟ D. Popov έν ετει 1820, f}τοι εύ8i1; με τα 
τήν έμφάvισιν της Παρισινijς έκδόσεως 2 , καl είς τfιν γερμαvικi]ν τελευταίως 

ύπΟ F. Loretto 3, Προσφάτως έπίση; μετεφράσ8ησαν βουλγαριστl είς τΟν 

πέμπτον τόμον τrov Fontes Graeci Historiae Bulgaricae ( Serdicae 1964) 
έκτενil άποσπάσματα έκ τ"iϊς (Ιστορίας τοϋ Λέοντος αναφερόμενα είς ηlν 

Βουλγαρίαν 4 • 

Tzimiskes. Die Zeit von 959 bis 976 in der Darstellung des Leon Diakonos, 
ίibersetzt von F r a n z L ο r e t t ο ( Byzantinische Gescbichtsschreibei herausg. 
von Uriiv. ~Prof. Dr. Endre v. Ivanka, Β. Χ), Graz 1961, σ. 187. Προτείνει 

μετά τινος δισταγμού να γραφiί έν 147,18 Κάλυμνον άντί Καλώνvμον. Πρόκειται περl 
τfjς νήσου όπου Sξωρίσ{}ησαν ό Λέων ό Φωκd.ς μετό. τοϋ υίοίί του Ν ικηφόρου. Ot 
Σκυλίτζης- Κεδρη,Ος άναγράφουν ώς τόπον Εξορίας τi}ν νfισον Πρώτην, ιiλλό. προ· 

τιμητέα κρίνεται ή παράδοσις τοίί Λέοντος Διακόνου (πρβλ. R. J a n i n, Les iles 
des Princes. Etude historique et topographique, :έchos d'Orient, τ. 23 ( 1924 ), 
σσ. 189. 190 ). "Όλως έσφαλμένη ή διόρ-θωσις Κάλvμνον. ~Η νfισος Καλώνυμος, ή 

άρχαί.α Βέσβικος, νίίν Emir Ali Adassi, εύρίσκεται Εναντι τοίί στομίου τοϋ Ρυνδά· 

κο υ ποταμού πλησίον τfις Κυζίκου ( περ\ τfις Καλωνύμου κατd τούς βυζαντι\•οiις 
χρόνους Ορα κυρίως F. W. Η a s 1 u c k, Cyzicus, Cambridge 1910, σσ. 54:-55. 
Πρβλ. έπίσης Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Γλωσσογεωγραφικά, Byz. · Neugr. Jahrbίicher, 

τ. 18 (1948), σ. 1). 
1 Πρβλ. άνωτέρω, σσ. 110 καl 121. 
2 Istorija Lva Diakona ί drugija soCinenija vizantijskikh pisatelej ... pere

vedennyja s greCeskago na rossijskij jazyk D. Ρ ο p ο v y ιn, Sanktpeterburg 
1820, σο 3-100. Ό πρόλογος τοV Hase έν σσ. ν· XVI. Μεταφράζονται Επίσης τΟ 
c Περί παραδρομfις πολέμου,. ( σσ. 113-163 ), Ίωά"νης ό Έπιφανεύς ( σσ. 167-
172 ), Θεοδόσιος ό μοναχΟς ( σσ. 175-178) και έκλοΎiJ έκ τών ίστορικών μόνον σχο
λίων τοΟ Hase ( σσ. 179 • 200 ). 'Αποσπάσματα έκ. τfις μεταφράσεως το Ο Popov Εδη· 
μοσιεύfi.ησαν έν Sbornik dokumentov po sotsialno · ekonomiCeskoj istoriί νizan
tίi, Moskva 1951. Άστοχήματά τι να τfις μεταφράσεως τοίί Popov έσημείωσεν ό V. 
ν as i 1 i e v s k ί j ( Trudy, τ, 2, Sanktρeterburg 1909, σ. 99, σημ. 2 ). 

8 F. L ο r e t to, έν{}' άν., σσ. 11 ·162. Έν σο. 5 ·10 πρόλογος καl έν σο. 

163. 193 σχόλια τοϋ μεταφραστοϋ1 άνευ πολλfίς άξίας. Πρβλ, καl άνωτέρω, σ. 128, 
ση μ. 8. "'Αλλα μειονεκτήματα έπισημαίνει Εν βιβλιοκρισίq, του ό Η. ] . G l e i χ n e r, 
Byz. Zeitschr., τ. 55 ( 1962 ), σσ. 328 · 332. Προσ#ετέον είς τιJ. σφάλματα τών σχο· 

λίων καΙ. δτι τΟ σεβαστοφόροι; ύποστηρίζεtαι Οτι εtναι τΟ αύτΟ πρΟς τΟ βαϊοϋλος 

c der den Sebastos ( c Augustus ι) auf dem Armen tragt ... den Prinzenerzie· 
her :ι. • Αλλ α περl τfις άκριβοϋς σημασίας τοϋ σεβαστοφόρος πρβλ. R. G u j 11 a n d, 
:Etudes sur l'histoire administrative de lΈmpire Byzantin. Le s€bastophore: 
ό σεβαστοφόρος, Revue des :Etudes Byzantines, τ, ΧΧΙ ( 1963 ), σο. 199 ~ 207. 

4 Τό βιβλίον, τό όποίον δεν ε-'ίδομεν, γνωρίζομεν έκ της περιγραφi;ς toO 
Ι. D(uj~ ev) ~ν Byz. Zeitscbr., τ. 57 ( !964 ), σ. 466. 

ΕΠΒΤΗΡΙ~ ΒΤΑΙΡΒΙΑΣ; ΒΥ.ΖΑΝτΙΝΟΝ ~Dc;ΙΥΔΟΝ •Ητοι;: ΛΔ' • 

............................................................ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

Σε),. 12, ση μ. 3: Σχετικώς με τον σεισμον τοϋ 989 πρβλ. και τi)ν &χQη· 
σιμοπο(ητον μέχρι τοϋδε π).ηQοφορ(αν τοϋ Synaxarium Constautinopoli
tanum (ϊ!κδ. Η. D e 1 e h a y e, Propy1aeum ad Acta Sanctorum Novem· 
bris, Bruxellis 1902, σ. 163,38·44): «'Ιστiον δτι καΙ i.ν ταίς ήμiραις Βασι
λείου καl Κωνσταντlνου έν τφ έξακισχιλιοστi(> τετρ_ακοσιοστ{[> ένενηκοστφ 

όγδόφ έτει διcl τdς πολλdς ήμών άμαρτ{ας γέγονε σεισμΟς έν ταύτn τfί ήμέρα 

6\ρι;ι τρtτrι τijς νvκτ6ς, δτε καΙ δ περιβ6ητος οίκος τijς μεγάλης τofi Θεού 

έκκλησίας σvvέπεσε κal πολλd Ετεeα οίκήματα κατέπεσαν καl τείχη». 

Σελ. 15, στ. 5: • Αντl προγενεστέρων γραπτέον μεταγενεστέρων. 
Σελ. 16, σημ. 3 στ. 5: Άντl G. ] δ c h e r γρ. C. G. J δ c h e r. 
Σελ. 29, ση μ. 1: Προσllετέον ε!ς η'Jν βιβλιογραφ(αν: Ν. Β. Το m a· 

d a k i s, Ι titoli << vescovo, arcivescovo e proedro » della Chiesa Apo· 
stolica Cretese nei testi agiografici, Orientalia Christiana Periodica, 
τ. ΧΧΙ ( 1955) ( Miscellanea G Hoffmann ), σσ. 321 • 326. 

Σελ. 34, στ. 4 ( 7): Άντι ήν γQ. ήν. 
Σελ. 35, ση μ. 1 : Ή πρώτη περίοδος νa άντικατασταllίi ώς άκολού· 

itως: 'Ο Hase διατηρεί ένταϋ{}α τΟ άπροσδιόνυσον «φόνων τών» τοίί χει~ 

ρογράφοu. 

Σελ. 38, σημ. 1, στ. 2: Μετa το συνεπώς προσflετέον: τa ε!ς τi]ν μητρό· 
πολιν Καρίας άφορώντα i!γγραφα. 

Σελ. 46, στ. 21. Άντl σuνόδουςς γρ. συνόδους. Προσllετέον δτι ο! 

«στlχοι» είς τiΧς ~πτα ποώτας συνόδους, του;; όποίους δέν δημοσιεύει δ 

Dvornik, Εχοuν i]δη έκδοl!ij ώς Εργον τοϋ Ψελλοϋ ύπο Κ. Σ ι μ ω ν ί δ ο υ, 

Όρ{}οδόξων ΈΙ,λήνων /}εολογικαl γραφαi τέσσαρες, London 1865, σσ. 

219 • 221. Παλαιοτέραν i!κδοσιν άναφέρει ό Κ. Κ r u m b a c h er, i!νfl' άν., 

σ. 443. Έξεταστέον έπ(σης Μν ή προηγουμένη τών στίχων πεζi) διήγησις 

περl συvόδrο\•, τiιν Οποίαν δημοσιεύει ό Dvornik, Εχ11 σχέσιν τινd πρΟς τd 

περt συνόδων πονήματα τd μνημονευόμενα ύπό τοϋ Κ. Krumbacher, 
Eνll' άν., σσ. 437 · 438. 

Σελ. 55, στ. 4: 'Αν τι περι γεγραμμένον γ ρ. έγγεγραμμένον. 
Σελ. 70, σημ. 1, στ. 1: Άντl έκ YQ· έκ. 

Σελ. 71, στ. 14 και σελ. 72, σημ. 3, στ. 5: Άντl κολοφών γρ. κολοφrον. 
Σελ. 77, στ. 8: Άντl sarca γρ. sacra. 
Σελ. 86, σημ. 3, στ. 3: 'Αν τι 60 γρ. 59. Προσl!ετέον ε!ς η)ν βιβλισ· 

γραφ(αν: Κ. Α. d e Μ e yi e r, Scribes grecs de la Renaissance, Scripto· 
rium, τ. XVIII ( 1964 ), σ. 263. 

' 

' 
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Σελ. 93, στ. 4: Άντi όμοιότψες γρ. όμοιό τη τες. 
Σελ. 93, στ. 24: Άντl μεταξ\J, &vαφίλεκτον γρ. μεταξ\J, άναμφίλεκτον. 
Σελ. 105, ση μ. 1, στ. 5 : Μετ α το άνήγειρεν) προσllετέον : 48,ιο·20 

( τήv - άνδρών). 

Σελ. 105,·σημ. 2, στ. 3: Μετa το προσiταττεν) προσllετέον: στ. 1236 
έν λ. Πρ6εδρος, στ. 1242 · 1243 έν λ. πe6κενσον ( 64,21·23: Πρ6κενσον- βα

σιλέως). 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕl/Α Η ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ 

Άχρίδο; 
Μητροπόλεως 79 (σσ. ι8 σημ. 6, 20 σημ. ι) 

Βατικανού 
Βαηκανός Έλλην. 161 (σ. 20 σημ. 1} 

• ι63 (σσ. ι21, ι22 σημ. I) 
• • 1450 (σ. 92) 
> Όττοβ. Έλλην. 324 (σ. 89) 

Βενετία!; 

Μαρκιανός Έλλην. 407 (σσ. 89, 90) 
• > 530 (σ. 88) 
• • 652 (σ. 88) 
> 'Ιταλ. VI. 3 (5999) (σ. 65 

σημ. 2) 
• > VI. ι55 (5801) (σ. 65 

• > 

Μ useo Correr, 

Βιέννη; 

σημ. 2) 
VII. ι96 (σσ. 61 σημ. ι, 
64 σημ. 2) 

Prov. Div. 678/ΙΙΙ (σσ. 
6ι σημ. ι' 64 ση μ. 2) 

Βιενναίος Ίστορ. Έλλην, 35 (σσ. 18 σημ. 
3, 20 σημ. ι) 

> Φιλολογ. Έλλην. 98 (σ. 92) 
» » » 342 {σσ. 39, 40 

σημ. ι) 

'Εσκοριάλ 
Έσκοριάλειος Έλλην. R ·Ι· 4 (σ. 92) 

• > ι5(R·Ι-ι50) 
(σσ. 37, 38 σημ. ι) 

,. :ο Υ·Ι-4(σ.42,85· 

ιΟ3) 

> Υ· Ι· 6 (σ. 87) 

Κωνσταντινουπόλεως 

Μονfις Παναγίας τfις Χάλκης 157 (σ. 29 
κ.έ.) 

Λονδίνοu 

Βρετ, Μουσείου Addit. 8636 (σσ. 59, 60 
σημ. ι, 63 σημ. 2, 74 σημ. 4) 

'Οξφόρδης 

Barocci 36 (σ. 93) 
Holkham 295 (σσ. 48 · 49, 58 σημ. 2) 

Παρισίων 

Arch. Nation. 2287 (Μ, 829) (σσ. ιΟ8 · 
ιΟ9) 

> 2288 (Μ, 830) (σσ. ιο8, 

109. ιιο) 
ΚοtσλιανΟς Έλλην. 136 (σσ. 18 σημ. 3 

καί 6, 21) 
Παρισινος Έλλην. 3ι (σ. 70) 

> > 51(σ.65) 

• 201 (σ. 70) 
> > 205 (σ. 65) 
> 335 (σ. 70 σημ. ι) 

> > 369 (σσ. 70, 72 σημ. ι) 
> > 423 (σ. 70 σημ. ι) 

429 (σ. 70) 
> > 472 (σ. 70 σημ. Ι) 
> > 83ι (σ. 72 σημ. 3) 
> > 886 (σσ. 66 · 67) 
> 89ι (σ. 66) 
> • 953 (σ. 70 σημ. ι) 

• > 103ι (σ. 70 σημ. ι) 

> > 118ι (σ. 65) 
> > 119ι (σ. 68) 

.,,;) 

"'1 

..................................... ~. .............................. ... 
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ΠαρισινόςΈλλην.1226 (σ. 68) 
> > 1271 (σ. 70) 
> > 1324 (σ. 68) 
> 1328 (σ. 70 σημ. 1) 
> > 1408 (σ. 70) 
> > 1613 (σ. 70 σημ. I) 
> > 1650 (σ. 661 
> > 1658 (σ. 69) 
> 1709 (σσ. 65, 66) 
> > 1711 (σ. 16 σημ. 2) 

• > 1712 (σσ. 42 ·84, 88 · 89, 
93 κ.έ. passim) 

> 1726 (σσ. 66, 71 σημ. 4) 
> 1884 (σ. 70 σημ. 1) 
> > 1978 (σ. 69) 

1991 (σσ. 65 · 66) 
> 2050 (σ. 70) 

> 2156 (σ. 65) 

• 2215 (σ. 65) 

• 2397 (σ. 70 σημ. 1) 

• 2428 (σ. 69) 

ΠαρισινόςΈλλην.2499 (α. 70 σημ. Ι) 

• > 2500 (σ. 70 σημ. 1) 
• • 2612 (σ. 70 σημ. 1) 

2629 (σ. 68) 
• 2808 (σ. 70) 
• 2935 (σ. 66) 

Ίταλ. 830 (10495) (iι. 73 σημ. 
1 • 4) 

• 17172 (σ. 65 σημ. 2) 
Suppl. grec 37 (σ. 91) 

> 309 (σ. 92) 
» ,. ,. 472 (σ, 91 σημ. 1} 

> 853 (σσ. 85, 111 
σημ. 1) 

> » 1363 (σ. 111 σημ. Ι) 

Πάτμου 
ΠατμιακΟς 706 (σσ. 39, 40 σημ, 1) 

Φλωρεντίας 

Λαυρεντιανός Έλλην. 32, 19 (σ. 89) 

.. 

Λέων ό Διάκονος 133 

ΠΙΝΑS ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΟΙΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΆΤΩΝ 

Άβuδηνός 22 σημ. 1 
'Αγα1!ίας 2, 122 
'Α-6-ανάσιnς ό 'Α{}ωνίτης 6 • 7, 8 σημ. 5, 

121 σημ. 5 
'Ακροπολίtης, Γεώργιος 90-91 
• Αλεξάνδρου, Γεώργιος 48 
'Αλέξιος Α' ό Κομνη,·ός 4, 89 
'Αλέξιος ό Στουδίτης πατρ, Κω,•στανtι· 

νουπόλεως 37 ι 38 ση μ. ι 

'Άμιδα- Άμιδηνός 25 σημ. 6 
'Αμμώνιος 88 
Άνατολi] 25 
'Ανδρόνικος Δ' ό Παλαιολόγος 90 
'Άννα Κομνηνi) 4 
άντtγραφiι κωδί.κων κα.ft' όπαγόρεuσιν 

79.82 
• Αν"tώνιος ό Στουδίτης πατρ. Κωνσταν

τινουπόλεως 10, 127 σημ. 2 
'Αρέ&ας μητροπ. Καισαρείας 10 ση μ, ι 

'Αρσένιος Αύτωρειανός πατρ. Κωνσταν-

τινουπόλεως 90 
"Αρτεμις Κολοηνt) 3 
'Ασάνης 21 σημ, 4 
Άσήνης 21 σημ. 4 
• Ασία 24- 25 
• Ασία πόλις 24 
Άσιαίος 2ι σημ. 2 
Άσιανός 20-21, 24-26 
Άσιιlς φυλt) 24 
• Ασιάτης 2ι 
Άσιδηνός 25 σημ. 6 
Άσιεύς 21 σημ. 2 
"'Ασινος 21 σημ. 4 
'Ασινός. Βλ. • Ασ(σ)ηνός 
"Ασιος 21 σημ. 2, 23, 24 
"'Ασιος λειμών 22 - 24 
Άσίς 25 σημ. 6 
'Ασ'tτες Μαλεβuζίου 22 ση μ. 4 
.. Ασσα 22 σημ. 4 
'Ασσεiις 22 ση μ. 1 
• Ασ(σ)ηνος Λέων 16, 17 ση μ. 3, 19 • 28, 109 
"Ασσιος 22 σημ. 1 
Άσ(σ)ος η Άσ(σό)ς 22 24 
'Αφροδισιaς 27 σημ. 6, 28 

βαϊοϋλος 91, 129 σημ. 3 
Βαλέρις, Βασίλειος 71 
Βαλσαμών, Θεόδωρος 40 
ΒαρUς 21 ση μ. 4 
Βασίλειος ό Μέγας 31 
Βασίλειος Α' ό ΜακεδΟΟν 10! 
Βασίλειος Β' ό Βουλγαροκτόνος 9, 11, 

14, 32 ση μ. 1, 35, 36, 38, 39, 41, 
52, 130 

Βασίλειος μητροπ. Καρίας 37 σημ. 6 
Βασίλειος ό παρακοιμώμενος 11 - ι2 

βασιλικοl διάκονοι -g σημ. 6 
Βατοπεδίου μονfι 29 σημ. 5 
Βενετία 53, 54· 55, 60 · 64, 71 · 76, 87, 93 
Βέσβικος ι28 σημ. 8 
Βοσπορηνός 22 σημ. ι 

Βουλγαρία- Βούλγαροι 9, 11, 13,32 σημ. 
1, 129 

Βρυέννιος 31 
Βρυέννιος, Νικηφόρος 42 
Βuζαντίς τοϋ Λούβρου 103, 114 

Γαβράς, Κωνσταντίνος 24 σημ. 5 
Γεμιστός, Γεώργιος 92 
Γενέσιος "Ιωσήφ 19 σημ. ι, 20, 21 σημ. 

4, 42, 109 
Γεωμέτρης. Βλ. 'Ιωάννης Κυριώτης Γεω

μέτρης 

Γεώργιος Κεδρηνός, Βλ. Κεδρηνός 

Γεώργιος ό Μοναχός 17 σημ. 2, 19 σημ. 
1, 42, 104, 110 

Γλυκάς, Μιχαηλ 12 
Γορτύνη 72 σημ. 3 
c Γότ-&ου Τοπάρχου » lκ-&εσις 121 σημ. 7 
γραμματιστης 6 
Γρηγόριος ό ΝαζιανζηνΟς 31 
Γρηγόριος έπιστολογράφος 31 
Γρηγόριος Καρδάμης ήγούμενος μονης 

Βατοπεδίου. Βλ. Καρδάμης, Γρηγό

ριnς 

Δαφνοπάτης, Θεόδωρος 19 σημ. 1, 21 
σημ. 4 

Δημήτριος μητροπ. Καρίας 37 σημ. 6 
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Δημήτριος μητροπ. Κυζίκου 19 σημ. 1 
Δημήτ;ριος ό Μάγιστρος 92 
Δημητρίου "Αγίου Θαύματα 121 σημ. 5 
διάκονοι 8 - 9 
διδασκαλείον 6 
δίδυμοι συμφυείς 9 - 11 
Διονύσιος Περιηγητής 23 σημ. 1 
Δοξαπατρης, Νέίλος 24 σημ. 5, 25 
Δοσί-Ιtεος πατρ. 'Ιεροσολύμων καί εtτα 

Κωνσταντινουπόλεως 40 
Δύσις 25 

έγκύκλιος παιδεία 6- 7 
εχλειψις ήλίου 5 
έκπαίδευσις έν Βυζαντίφ, 5 - 8 
Έπισκοπόπουλος, Άντώνιος 93 
έπιστολογραφιχd έγχειρίδια 30 · 31 
Έσκοριιlλ έλληνικd χειρόγραφα 85- 87 
έσχατολογικαt δοξασίαι 13 σημ. 5 
ΈτuμολογικΟν Μέγα 88 
Εύάρεστος, c:Ϊγιος 121 σημ. 5 
Εύπλος μάρτυς 29 σημ. 5 
Είιρώπη 25 
Εύσέβιος 41 
Εύστράτιος μητροπ. Καρίας 37 σημ. 6 
'Έφεσος 3, 23, 24, 25 
Έφέσοu μητροπ. Ίωάσαφ. Βλ. 'Ιωάσαφ 

μητροπ. Έφέσου 

Ζωγράφοu μονή 21 σημ. 4 
Ζωη αύτοκράτειρα 52 
Ζωναριiς, "Ιωάννης 50, 51, ιο5 

·ηνός, κατάληξις βuζ. έπωνύμων 21 σημ. 3 
'Ήπειρος 22 
'Ηρόδοτος 24 

Θεοδόσιος Διάκονος 123 
Θεοδόσιος Μελιτηνός 48 
Θeοδόσιος ό μοναχός 115, 123, 129 σημ. 2 
Θεοδώρα αύτοκράτειρα 52 
Θεόδωρος Β' ό Λάσκαρις 90- 92 
Θεόδωρος Βαλσαμών. Βλ. Βαλσαμών, 

Θεόδωρος 

Θεόδωρος ό έκ Μισ&εiας 27 σημ. 5 
Θεόδωρος Παλαιολόγος, δεσπότης Μο· 

ρέως 92 
Θεόδωρος Σκοuταριώτης μητροπ. Κυζί

κου 89 

Θεόδωρος μητροπ. Σεβαστείας 19 σημ. ι' 

27 σημ. 1, 41 σημ. 2 
Θεόδωρος μητροπ. Σίδης 19 σημ. 1, 27 

σημ. 1 
Θεοφάνης 17 σημ. 2, 19 σημ. ι, 41, 42, 

50, 52 
Θεοφάνους Σuνεχισταί. Βλ. Συνεχισταί. 

Θεοφάνους 

Θεοφύλακτος Βουλγαρίας 89 - 90 
Θρrz.κησίων {}έμα 3 σημ. 3, 2β # 25 
Θωμιiς Παλαιολόγος, δεσπόtης Μορέαις 54 

Ίακωβi:ται 37 σημ. 6 
"Ιασίτης 22 σημ. 1 καί 4 
Ίασό,ς 22 σημ. 1 
'Ιγνάτιος πατρ. Κωνσταντινοuπόλεως 19 

σημ. 1, 41 
"Ιγνάτιος μητροπ. Καρίας 37 σημ. 6 
"Ιουλιανός 29 σημ. 3- 4 
"Ισαάκιος Α' ό Κομνηνός 52 
"·Ιωάννης Α' ό Τζιμισκijς 13, ι4, 52, 88, 

89, 123 
"Ιωάννης Γ' Δοiίκας Βατάτζης 90- 9ι 
Ίωάννης ό Χρυσόστομος 3ι 

"Ιωάννης Καματηρός πατρ. Κωνσταντι

νουπόλεως 90 
"Ιωάννης ό "Επιφανεύς 1ι5,123, 129 σημ. 2 
Ίωάννης ό Θρq.κήσιος. Βλ. Σκυλίτζης, 

Ίωάννης 

Ίωάννης Κuριώτης Γεωμέτρης 15 σημ. 

3, 121 σημ. 5 
"Ιωάννης ό Λυδός 19 σημ. 1, 21 σημ. 4 
"Ιωάννης μητροπ. Καρίας 36 · 38 
"Ιωάννης ΙΙ μητροπ. Καρίας 36- 38 
Ίωάννης μητροπ. Μελιτηνης. Βλ. "Ιωάν· 

νης Κυριώτης Γεωμέτρης 

'Ιωάννης Σκυλίτζης. Βλ. Σκuλί"tζης; 

"Ιωάννης Φιλ.άγα-&ος 39 
• Ιωάσαφ μ ητροπ. • Εφέσου 92 
Ίωσi}φ Γενέσιος. Βλ. Γενέσιος 'Ιωσήφ 

Ίωσi}φ μητροπ. Καρίας 37 σημ. 6 
"Ιωσi}φ έπίσκ. Με{}ώνης. Βλ. Πλοuσια· 

δηνός, 'Ιωάννης 

Καισαρείας μητροπ. Άρέ#ας. Βλ. "Αρέ· 

{}ας μητροπ. Καισαρείας 

Καλλέργαι 60- 61.- Βλ. καί Grimani • 
Calergi 

' 

" 

Λέων ό Διάκονος 135 

Καλλέργη, Μαρiνα 64 
Καλλέργης, 'Αλέξιος 60 · 61 
Καλλέργης, • Αντώνιος 59· 64, 7ι- 75 
Καλλέργης, Βίκτωρ πατήρ Άντωνίου 61 
Καλλέργης, Βίκτωρ uίΟς Ματfi.αίοu 64 
Καλλέργης, Ματ&αίος 61- 62, 64 
Καλόη 2 • 3, 23, 24, 25 
Καλό-&ετος, Θεόδωρος 3 σημ. 3 
Κάλυμνος 128 σημ. 8 
Καλώνuμος νlϊσος 128 σημ. 8 
Καμενιάτης, 'Ιωάννης 104 
Καππαδοκία 10 · 11 
Καρδάμης, Γρηγόριος, ήγοίιμενος μονfjς 

Βατοπεδίου 29 σημ. 5 
Καρία 27 - 28. 
Καρίας μητρόπολις 27 · 38, 41 
Καρίας μητροπ. Λέων. Βλ. Λέων μητροπ. 

Καρίας 

Κάρολος Η' βασιλεύς τfjς Ι'αλλίας 54 
Κα{!στριος 22, 23 
Κάuστρος ποταμός 2 - 3, 22 - 23, 27 
Κεδρηνός, Γεώργιος 12, ι6, 17-21, 26-

29, 50, 51, 123 
Κελβιανόν πεδίον 3 σημ. ι, 22, 24 
Κεφαλληνία 22 σημ. 4 
ΚιλβιανΟν πεδίον. Βλ. Κελβιανόν πεδίον 

Κίνναμος 42 
Κοδρικάς, Παναγιωτάκης ι12 

Κολόη 3 σημ. ι. Βλ. καt Καλόη 

κομήτης 14 
Κοραfις; Άδαμάντιος 112, 127 σημ. 4 
Κορίν-&οu έπισκοπή 41 
Κοuρκούας, "Ιωάννης 19 σημ. 1 
Κρήτη 22 σημ. 4,47 • 48,57 • 64,71 · 75,107 
ΚuζικηνΟς 22 σημ. 1 
Κύζικος H!S σημ. 8 
Κυζίκου μητροπ. Δημήτριος. Βλ. Δημή· 

"tρLΟς μητροπ. Κυζίκου 

Κuζίκου μητροπ. Θεόδωρος Σκουταριώ· 

της. Βλ. Θεόδωρος Σκουταριώτης μη

τροπ. Κuζίκοu 

Κυριώτης. Βλ. "Ιωάννης Κuριώτης Γεω-

μέτρης 

Κύπρος 53 
l{ωνσταντίνος ό Μέγας 52 
Κωνσταντίνος Ε' ό Κοπρώνυμος ι3 

Κωνσταντtνος Ζ' ό Πορφυρογέννητος 6, 
7' 8, 15, 52, 88, 89, 104, 110 

Κωνσταντίνος Η' 52, ι30 
Κωνσταντίνος Θ' ό Μονομάχος 52, ιΟS 

σημ. 3 
Κωνσταντίνος Ι' ό Δοϋκας 52, 89 
Κωνσταντίνος ΙΑ' ό Παλαιολόγος 54 
Κωνσταντίνος μητροπ. Καρίας 37 σημ. 6 
Κωνσταντίνος σακελλάριος 31- 32 
Κωνσταντινούπολις 4 κ.έ. passim 

Λάζαρος ό Γαλησιώτης 5 σημ. 6 
ΛειμΟ:ιν 23 
Λέων Ε' ό • Αρμένιοι; 50 
Λέων ό Άσινός. Βλ. Άσ(σ)ηνός Λέων 
Λέων ό ΓραμματικΟς 16 σημ. 2, 17 σημ. 

1-2, 109 
Λέων ό Διάκονος 1 κ.έ. 
Λέων μητροπ. Καρίας ι6, 19, 27- 38, 41 
Λέων μητροπ. Καρίας (ι β' αt.) 38 σημ. 4 
Λέων μητροπ. Καρίας ( ι278) 38 ση μ. 4 
Λέων μητροπ. Συνάδων 38 - 41 
Λέων Τζικάνδuλος. Βλ. Τζικάνδuλος, Λέων 

Λέων Φωκάς. Βλ. Φωκάς, Λέων 

Λfιμ.νος 2ι σημ. 4 
Λιβάνιος 29 σημ. 5, 30 • 31, 71 σημ. 1 
Λοuγδούνου σύνοδος 46 
Λοuδοβίκος ΙΑ' βασιλεύς τfις Γαλλίας 54 
Λουδοβiκος ΙΔ' βασιλεύς τfις Γαλλίας 76, 

114 
Λοuκάς ό :Σ:tυλίτης 12 σημ. 2 
Λυδία 3, 22, 23 
Λυκία 22 σημ. 3 

Μαγνησία 5 σημ. 6 
Μαδρίτη 87 
Μαλαξός, Νικόλαος 72 
Μανασσης, Κωνσταντίνος 51 
Μανοuiιλ Β' ό Παλαιολόγος 90, 92 
Μανουήλ ί.στορικΟς 19 σημ. ι, 20, 21 

σημ. 4, 109 
Μανούτιος, "Αλδος 61 
Μανούτιος, Παϋλος 6ι- 63 
Μάρκου, Ά γ ίου ναός έν Βενετίq. 54 
Μάρουλλος- Ταρχανιώτης, Μιχαήλ 54 
Με{}ώνης έπίσκ. Ίωσήφ. Βλ. Πλοuσια-

δηνός, 'Ιωάννης 

μειράκιον 4 • 5 
Μελιτηνfις μητροπ. 'Ιωάννης. Βλ. 'Ιωάν

νης Κuριώτης Γεωμέτρης 
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Μεσωγiς 23, 25 σημ. 6 
Μεταi}έσεων, Περi, - 40- 41 
Μικρό. 'Ασία 24-25 
Μιλήτου Επίσχ. Νικηφόρος. Βλ. Νικηφό· 

ρος έπίσκ. Μιλήτου 

Μιχσήλ ~ Αρχάγγελος 10 σημ. 2 
Μιχαiιλ Δ' ό ΠαφλαγΟΟν 52 
Μιχαijλ Ε' 52 
Μιχαiιλ Ζ' ό Δοϋκας 89 
Μιχαfιλ ό Κηρουλάριος πατρ. Κωνσταν· 

τη•ουπόλεως 37 σημ. 6 
Μιχω)λ μητροπ. Ευχοtτων 40 σημ. 1 
Μιχαiιλ Ψελλός. Βλ. Ψελλός, Μιχα'Ι)λ 

Μονεμβασίας μητροπ. Παϋλος. Βλ. Παiί· 

λος μητροπ. Μονεμβασίας 

Μορεζfjνος η Μορζfjνος, 'Ιωάννης 58 
Μορεζfινος η Μορζi;\•ος, Μάρκος 58 
μουζάκιον- μοuζακίτζης 105 σημ. 3 
Μουζάλων, Γεώργιος 91 
Μουράτ Α' 54 
Μωάμεi} Β' 53, 54 

Να&αναήλ, Ίωάννης 72 σημ. 3 
Ναπολέων Γ' βασιλεύς της Γαλλίας 112 
Ναπολέων- Λουδοβίκος 112 
νεανίσκος 4 
Νf.καια 90 
Νικήτας ό Παφλαγών 19 σημ. 1, 21 σημ. 4 
Νικηφόρnς Β• ό Φωχιiς 4, 14, 43 σημ. 1, 

59, 74, 115, 123 
Νικηφόρος διάκnνος ό Φρiιξ 19 σημ. 1 
Νικηφόρος έπίσκ. Μιλήτου 121 σημ. 5 
Νικηφόρος κωδικογράφος 58 
Νικολάου, Άγίου ναός έν Σταυρουπόλει 

38 σημ. 4 
Νικομηδείας μητροπ. Στέφανος. Βλ. Στέ~ 

φανος μητροπ. Νικομηδείας 

Ξηροποτάμοu μονή 21 σημ. 4 

Όifων Γ' 39 
Όμηρος 22 
Ούζόiιν Χασάν 53 

Παλαιόκαππας, Κωνσταντίνος 91 
Παλαιολόγος, 'Ανδρέας 54 
Παναγίας τfις Χάλκ"ης μον'Ι) 29 
Πανεπιστήμιον Κωνσταντινουπόλεως 7, 15 

Παντολέων Διάκονος 10 σημ. 2 
Πασχάλιον ΧρονικΟν 51 
Πατριαρχική Άκαδημία 7, 15 σημ. 3 
Πατρών μητρόπολις 41 
Παϋλος ό Λατρψ•Ος 121 σημ. 5 
Παϋλος μητροπ. Μονεμβασίας 121 σημ. 5 
Περγαμη,·ό; 22 σημ. 1 
Περής 58 
Περί Παραδρομijς Πολέμου 115, 123, 

129 σημ. 2 
Πεtράρχης 62 
Πέτρος ό πατρίκιος 121 οημ. 5 
Πλακεντία 39 
Πλεύσης 5 
Πλή#ων. Βλ. Γεμιστός, Γεώργιος 

Πλουσιαδη,•ός, 'Ιωάννης 47 ~ 48, 57 
Πόρτος, Φραγκίσχος 62 
Πρίσκος 122 
πρόεδρος 29 σημ. 1, 130 
Πρόκϊ.ος 30 
Πυργίου καl Καλόης χώρα 3 σ'ημ. 3 

ρυ6-μός "tΟνικΟς έν τφ πεζφ λόγφ 85 - 36 
Ρωμανός Α' ό Λεκαπ"ηνός 11, 110 
Ρωμανός Β' 5, 50 
Ρωμανός Γ' ό • Αργυρόπουλος 52 
Ρώμη 53, 54 
Ρώσσος, "Ιωάννης 48 

Σάρδεις 24 
Σεβαστείας μητροπ. Θεόδωρος. Βλ. Θεό~ 

δωρος μητροπ. Σεβαστείας 

σεβαστοφόρος 129 σημ. 3 
σεισμοί 12 ·13, 59, 130 
Σίδης μητροπ. Θεόδωρος. Βλ. Θεόδωρος 

μητροπ. Σίδης 

Σικελιώτης 19 σημ. 1 
Σισσί,•ιος πατρ. Κωνσταντινουπόλεως 36 

σημ. 3 
σίτου έμπορεία 4 
Σκληρός 21 σημ. 4 
.Σκοuταριώτης, Θεόδωρος. Βλ, Θεόδωρος 

Σκοuταριώτης μητροπ. Κυζlκου 

Σκυλίτζης, Ίωάννης 12, 15 σημ. 3, 16, 
17-28, 89, 109, 121 σημ. 5, 123 

Σμύρνη 25 
Σουγδαίας έπίσκ. Στέφανος. Βλ. Στέφα· 

νος έπίσχ. Σουγδαίας: 

• 

' 

,, 

Λέων ό Διάκονος 137 

Σοφιανός, Νικόλαος 62 
:Σοφ(ας • Αγίας ναΟς έν Κωνσταντι,•ουπό-

λει 13, 49, 103, 130 
Σταuρόπολις η Σταυρούπολις 28, 38 ση μ. 4 
Στέφανος δ Βuζά ντιος 22 - 24 
Στέφανος μητροπ. Νικομηδείας 14, 41 
Στέφανος έπίσκ. Σουγδαίας 7 
Στρ,άβωV 23 
Συμεων ό Λογο6-έτης 14, 16 ση μ. 2, 17, 

42, 48-49, 50, 52, 58, 85, 88, 103 
:Σuμει:'ον ό Μάγιστρος. Βλ. Συμεών ό Λο

γο&έτης 

:Σuμει:Ον ό Μεταφραστής. Βλ. Συμει:'ον ό 
Λογο-6-έtης 

Σuμεό)ν ό Νέος Θεολόγος 6 - 7, 88 
συμπόσια αύλικιi 9 
Συνάδων μητροπ. Λέων. Βλ. Λέων μη

τροπ. Συνάδων 

Συνεχισtαl. Θεοφάνους 19 σημ. 1, 42, 49, 
104 

Συνόδων, Περί - πραγματεtαι 46- 48, 
130 

Σωζομενος 41 

Ταβών έπίσκοπος 37 
Τζικάνδuλος;, Λέων πρόεδρος καί δούξ 

Κιβυρραιωτών 16 σημ. 2 
Τζιμισκijς 105 σημ. 3 
Τμώλος 3, 23-24, 25 σημ. 6, 27 
Τολέδον 87 
Τόποι, "Α γιοι 54 
Τουρκία- Τοϋρκοι 53, 58 
Τουρριανός, Νικόλαος 86 σημ. 3, 87, 130 
Τραπεζούς 6 
Τυράννων κάστρον 128 σημ, 2, 3 καί 5 

Asia proconsularis 25 

Bδttiger, C. Α. 114 σημ. 1 καί 4 
Burgos καρδινάλιος. Βλ. De Mendoza 

y Bobadilla, Francisco 

cavalier 61 
Cellini, Benvenuto 62 
Colbert, ]. Β. 76 
Combefis, Φραγκίσχος 103 -110 

ύπαγόρευσις δι• άντιγραφfιν κωδίκων 
79.82 

Φιλάγα&ος 'Ιωάννης. Βλ. Ίωάννης Φιλά· 

γα&ος. 

Φιλαδέλφεια 3 
Φιλfjς, Μανουήλ 89 
Φιλοftέου μονή 21 σημ. 4 
Φλωρεντίας; σύνοδος 46 · 48 
Φρειδερίκος Β' βασιλεύς τfις Γερμανίας 90 
Φωκaς, Βάρδας 11 σημ. 6 
Φωκάς, Βάρδας υίός Νικηφόρου 5 
Φωκιiς, Λέων ό κουροπαλάτης 4, 1~8 

σημ. 8 
Φωκάς, Νικηφόρος υίός Λέοντος 128 σημ. 8 
Φώτιος 103 

Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσα 62 
Χαλκοκονδύλης, Λαόνικος 71 
Χάνδαξ 47-48, 57, 59, 61, 72 σημ. 3 
Χαρκέας, Νικόλαος 58 
Χλωρος 21 σημ. 4 
Χουμάνοι 117 
Χοuνάβοι 117 
Χριστίνα βασίλισσα της Σουηδίας 75 
Χριστόφορος ό Μ υηληναίος 40 σημ. 1 
Χρυσοκέφαλος, Ματfi-αίος 92 

Ψελλός, Μιχαijλ 19 σημ. 1, 3! σημ. 2, 
42, 43, 45, 52, 55-57, 76,79 σημ. Ι, 

89, 93, 104, 105, !06, 108-110, 130 
Ψευδοκωδινός 71 
Ψεuδοπολυδεύκης 122 σημ. 1 
Ψεuδοσuμεών 43, 49-52, 56, 59, 76, 88, 

93, 104 

Contarini, 'Αμβρόσιος 53 
Cornarn, Andrea 63 σημ. 2 
Corner, Pelegrina 61 

Dal Legname, Desiderio 61, 63 σημ. 4 
De la Torre, Νικόλαος. Βλ. Τουρριανός, 

Νικόλαος 

De Mendoza y Bobadilla, Francisco 
87, 93 

De Sacy, Σiλβεσ<ρος 114 
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Du Cange, Κάρολος 104 - 105 

Emo, Marina 64 

Foucquet, Ν. 72 σημ. 3, 76 
Fries, J. F. 112 · 113 

Gaston δούξ τijς Όρλεάνης 75 
Gelez 3 
Giustiniani, Ίούλιος 58 
Grimani, Giancarlo 71 σημ. 2 
Grimani, Vincenzo. Βλ. Grimani- Ca· 

lergi, Vicenzo 
Grίmani- Calergi, Candiana 71 
Grimani- Calergi, Cornelia 71 
Grimani- Calergi, Maria 71 
Grimani • Calergi, Piero 71 
Grimani · Calergi, Zuanne 71 σημ. 2 
Grimani • Calergi, Vettor 71 σημ. 2 
Grimani • Calergi, Vincenzo 64 -75 
Gyraldus, Lilius 62 σημ. 4 

Hase, Κάρολος- Βενέδικtος 1, 110-123, 
124, 129 

Keles 3 σημ, 4 

Kiraz 3 
Koula 3 σημ. 4 
Krug, Φίλιππος 113, 122 ση μ. 3 

Leίcester κόμητος έλληνικd χειρόγραφα 
58 σημ. 2 

Lequien. Μιχαljλ 105.107, 110 
Le TeHlier, Cbarles • Ma urice 72 σημ. 3 

Mabre- Cramoisy, S. 104 
Migne, J. ·Ρ. 124 ·125 

Naude, Gabriel 75 

Pιiez de Castro, Juan 87 

Raoul ~ Rochette, D. 115 
Rumjantsev 1 Νικόλαος 113- 114, 121 

σημ. 7, 123 

Trichet du Fresne, Raphael 57, 64-
76, 103 

Villoison, G. dΆnse de - 112 

Xylander 27 

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 

' 

I 

ETUDES SUR LΉISTOIRE ADMINISTRAτiVE 
DE LΈMPIRE ΒΥΖΑΝτΙΝ 

Les Patrices byzantins des IVe et ve siecles. 

Eusebe' rapporte que Constantin rer le Grand ( 323 · 337) crea 
diverses dignites et Zozime' confirme que le patriciat figurait parmi 
celles·ci. Si l'on en croit le Ps.- Codiηos 3 , Coηstaηtiη rer le Grand fit 
veηir de Rome quatre 1nagistroi et huit patrikίoi, qu'il eηvoya coηtre 
les Perses. Peηdaηt ce temps, il fit veηir a Coηstaηtiηople leurs famil· 
les et .leur fit edifier a chacuηe ηn palais '. Α leur retour, les douze 
hauts persoηuages retrouvereηt leurs familles iηstallees et se deci· 
dereηt a rester a Coηstaηtiηop!e. Les quatre magistroi etaieηt: Addaη, 
Protasios, Skombros et Philoxeηos ; les huit patrices etaieηt: D ο m η i· 
η ο s, Ρ r ο b ο s, D a r e ίο s, Μ a u r ο s 5, R h ο d a n ο s, S a 11 ο u s t ίο s 6, 

Μ ο d e s t ο s et Ε u b. ο u I ο s 7• G!ykas 8 dοηηe la meme version que le 
Ps. · Codinos, mais ί1 indique des noms differents. Les quatre magistroi 
sont; Olybrios, Beros, Ourbikios et Kallistratos. Les huit patrices 
sont: Zotikos 9 , Eugenios, Euboulos, Stoudios, Floreη· 
t ίο s, Μ a u r ί a n ο s, S e ν e r ο s et Ι s ί d ο r ο s. Les deux listes ne 
concordent pas. Οη peut supposer que Coηstantiη rer le Graηd attira a 
Byzance un certain nombre de patriciens romains, dont quelqnes uηs 
seulemeηt fureηt titres patrices. 

ι Eusebe Β. IV 1 r. 
2 Zozime ΙΙ 1 40. 
3 Preger, Script. orig. CP. ΙΙ, Ι46·Ι47· 

4 Preger, op.cit. ΙΙ, IJO. 

5 Ε. Α. S t ίί c k e Ι b e r g, Der Constantinische Patriciat, Basel u. Genf 
r8gr, 70, fait remarquer que le nom de Mauros ne se rencontre pas avant le 
vπre siE:cle et qu"il faut accepter, ainsi, avec prudence le temoignage du 
Ps. Codinos. 

6 Cf. Chron. Pasc. Ι, 555, 558. 
7 Preger, op.cit. II, r46. 
8 Glykas 463 · 464. 
9 11 etait protovestiaire et fut condamne a mort par Constance ; mais ce 

renseignement parait suspect. 
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Aux patrices, cites par le Ps. · Codinos et Glykas, ση peut en 
ajouter d'autres. Le Ps .. Codinos declare 1 que Constantin rer le Grand 
fut aide dans la construction de Constantinople par le parakimomene 
Ε u p h r a t a s ', Ο u r b ί k ίο s et Ο I y b r i ο s, tous deux preposites, 
Isidoros, Eustorgios et le protovestiaire Michel 8, qui, les 
uns et les autres, etaient tres vraisemblablement patrices. Ο u r b i· 
k ίο s et Ο Ι y b r ίο s, en effet, figurent dans la liste de Glykas et le 
patriciat dΊ s ί d ο r ο s est atteste et par Glykas et par le Continua
teιιr de Theophane '· Le Ps .. Codinos fait encore allusion a Ε ιι d ο· 
χ i ο s, pa-trice et eparque, sous Constantin rer le Grand 5. Zozime 6 

mentionne comme patrice Ο p t a t u s, qιιί est peιιt etre le consιιl de 
334, en qιιί Stίickelberg voudrait voir le premier patrice 7• Le Ps. · 
Codinos cite encore comme patrice Ε I e u t h e r ίο s 8, qualifie ailleιιrs 
d'asecretis 9 et fondateιιr du port d'Eieuthere 10• Les menologes grecs 
citent, au 20 octobre 11 , Artemios, duc d'Aiexandrie sous Julien 
Ι' Apostat, et titre patrice par Constantin rer le Grand. St Athanase 
mentionne J u Ι e s C ο n s t a η c e, fils de Constance Chlore et frere de 
Constantin rer le Grand et lui attribue le titre de clarissime patrice. 
Jules Constance fut consul en 335 avec Rufus Albinus "· D'apres 
Zozime, J ules Constance, titre nobilissime par Constantin rer le Grand, 
fut mis a mort par Constance 13. Le Ps .. Codinos mentionne aussi le 
patrice D a Ι m a t ίο s 14

, mais lui attribue a tort la fondation iι Con· 
stantinople du monastere de Dalmate, fonde, en realite, par le Syrien 
Isaac, en 382, aide par son discip!e Dalmatius ou Dalmatus 15 . 

ι Ρ r e g e r, Script. orig. CP. ΙΙ, Ι43· 
2 Cf. R. G u i 11 a η d, Fonctions et Dignites des eunuques. Et. Byz. ΙΙ, 

1944ι Ι93· 

s Cf. R. G u i 11 a n d, op.cit. 205. 

' Theoph. Cont. 645, 8og. 
5 p r eg e r, op.cit. Π, 218. 
6 Zozime 106, 
7 Ε. Α. Stίickelberg, op.cit. 7· Cf. Athan. Heortasm. VI, ro. 
8 Ρ r e g e r, op.cit. 248. 
9 Ρ r e g e r, op.cit. 184. 

ιο R. J a n i n, Constantinople byzantine, Paris rgso, p. 218 · 220. 

Ι1 PG 117, C, 117. 

12 Du Cange, Gloss. Med. gr. s. ν. λαμπeότατοι. 
ιa Zozime rο.ι; - ro6. Cf. D u C a n g e, Fam, Byz. 49· 
14 Ρ r e g e r, op_cit. 28ο, 

15 R. J a n i η, La Geographie .ecc16siastique de l'Empire byzantin, Paris 
1953. 86. 
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Demi·frere de Constantin I•r le Grand, Dalmatios vecut une par· 
tie de sa jeunesse en exil a Toulouse, puis a Narbonne, a. cause de 
I'hostilite de sa belle-mere Helene. Consul et censor, en 333, a An
tioche, il gagna l'affection de l'empereur, qui le combla de faveurs. 
Mais accuse d'avoir voulu empoisonner Constantin rer le Grand, a la , 
mort de ce dernier, il fut tue par ses soldats '. 

Sous Constance Ι! ( 337- 36r ), les textes ne semblent mentionner 
comme patrice, que D a t ί a η u s, υir clarίssimus, patricius 2, consul en 
358. Ne a Antioche, Datianus, grace a son habilete comme steno
graphe, etait rapidement devenn notaire et avait fait nne carriere 
rapide. En 345, il etait nomme comte par Constantin I•r le Grand, 
puis, plus tard, patrice et comble de faveurs par l'emperenr. En 35r, 
il fit partie de la commission charge de juger Photeinos, accuse d'he· 
resie. En 353, Libanius le faisait revenir a Antioche, qu'il embellit de 
nombreuses constrnctions. Ι! se rendit en Italie, a Constantinople, a 
Ancyre, vraisemblablement avec Constance'. 

Sons J ovien ( 363 · 364 ), est cite le senateur et patrice Α r y η
ι h a e a s qui fut charge de rediger le traite concln avec les Perses, 
apres la mort de l'empereur Jnlien '· Ammien Marcellin mentionne 
Arynthaeas, qui devint nn illustre general et qni suivit la fortune de 
l'empereur Valens 5, 

Trois patrices sout cites sous le regne de Valens ( 364 • 378 ). Α e· 
t ί u s, a quί IΌn attribue faussement la construction de la citerne 
dite citerne d' Aetius 6• Ρ e t r ο η i η s, beau-pere de Valens, comman· 
dant du corps des Martensiens, etait parvenu tout a coup au rang 
de patrice 7• S'estimant meme au·dessus de l'empereur, dont il traitait 
les sujets comme ses esclaves, il etait, d'apres Ammien Marcellin, 
d'une insatiable avarice, qui lui faisait reciΊerciΊer les dettes envers le 
fisc depuis Aurelien et d'une rare cruaute, qui lui faisait inventer de 
nouvelles tortures. τ 11 e ο d ο r u s, que Theop!Ίane 8 qualifie de πρι'Οτος 

ι Ο. Seeck, Dalmatios, Pauly-Wisso\va, R. Encycl. IV, Β, rgoι, c. 
2455. 2456. 

2 Cod. Theod. ΧΙ, r, r de annona. La date de 313, donnee par le code 
Tb. est inexacte. Cf. Ε. Α. Stίickelberg, op.cit. p. 71 η. 1. 

s Ο. S e e c k, Datianus, Pauly- \Vϊss. R, Enc. IV, ιgor, c. 2226-2227. 
4 Malalas 335. Chr. Pasc. 553· 
5 Amιn. Marc. XV, 4, et Notes p. 379 · 380 ( ed. Ν i s a r d, Paris, Firmin · 

Didot, r885 ). 
6 R. J a n i n, Constantinople byzantine, Paris 1950, rg6. 
7 Amm. Marcellin XXVI, 6. Cf. Cod. Theod. VII, 22 ( 365 ). 
'Theoph. 98 Β, 62 d e Boor. 
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lν πατρικlaις fut mis a mort, sur ι~ordre de Valens, vers, 375, sou~ 

pretexte que sοη ηοm commeη9ait par uη Θ, Iettre iηitiale du ηοm de 
sοη successeur a ι·:εmpire, d'apres les predictions, qui Iui avaίeηt ete 
faites. 

Sous Theodose ιer Ie Grand ( 379 · 395 ), Α r s e η i ο s fut choisi 
par I'empereur comme precepteur d' Arcadiιιs et d'Hoηorius. Theodose 
rer l'estimait aιι point qu'il lui doηna Ie titre de βασιλεοπάτωρ. On 
peut se demander s'il s'agit Ia d'un simple qualificatif respectueux ou 
de I'equivalent du titre de patrice? I Α partir de 394. ii vecut parmi 
Ies moines. La biographie dans Symeon Metaphraste est fantaisiste'. 
Le patrice Ε u g e η i ο s aurait transforme son palais en uηe eglise sous 
Ie vocable de la Theotokos 3• Α Ia fin du Χ• siecle, ou au debut du 
ΧΙ• siecle, Symeon le Nouveau Theologien y reunissait presque tout 
Ie clerge de Saiηte · Sophie pour l'iηstruire '· 

Sous Ie regne d'Arcadius ( 395-408 ), un certaiη nombre de patri
ces sont reveles par Jes sources. Le patrice Α η t h e m i u s, comte des 
]argesses sacrees eη 401, etaίt magister Of{iciorum eη 404. IJ SOUtίnt 
alors, coηtre son gre, ]es adversaires de st Jean Chrysostome, qui 
resta, du reste, en bons rapports avec lui. Vers la fin de 404, il etιti·t 
prefet dn pretoire d'Orieιιt et, au plus tard, eη 406, patrice. Α Ia mort 
d'Arcadius, ί1 fit partie du conseil de nόgence de Theodose ΙΙ. Le rbe
teur Troϊlus etait sοη consei1ler Ie p]us ecoute. Theotime Iui dedie 
une poesie elogieuse et st J ean Chrysostome lui adresse une lettre •, 
Trois Iois du Code Theodose lui soηt adressees: la premiere, de 406, 
de faιnosis libellis 6, la seconde, de 408, de legatis ', οίι il est qualifie de 
prefet du pretoire et patrice et Ia troisieme de 413, de agentibus in 
rebus ', οίι il est qualifie seulement de pre!et du pretoire. 

D'apres ]e Ps.·Codinos•, Ie patrice Bas ileios aurait construit 

ι Menologe au 8 mai. PG xr;, c. 444· 
2 J ii 1 i c h e r, Arsenius, Pauly ~ Wissowa, R. Encycl. Π, Α, tSgs, c. 

1273· 
8 Ρ r e g e r, Script. orig. CP. ΙΙ, 220. 

' R. J a n i n, La Geographie ecctesiastique de lΈmpire byzantin, -Paris 
1953, 185- t86. 

5 PG 52, c. 6gg, let. Ι47· Sur Anthemius, Cf. Ο. S e e c k, Anthemius 
Pauly · Wiss. R. Encycι Ι, 1894, c. 2365. 

6 Cod. Theod. ΙΧ, 34, ro. 
7 Cod. Theod. ΧΙΙ, 12, Ι4· 

s Cod. Theod. VI, 27, 16. 
9 Ρ r e g e r, op.cit. ΙΙ, 225. 
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iι Coηstaηtiηople, l'eglise dediee a saint Eleuthere, ce qui ne semble 
pas etre certain 1

, 

, Eutrope, ]e seul eunuque qui parvint au consulat, en 399, fut 
egalement nomme patrice, dans la seconde moitie de 398, titre alors 
particulieremeηt eleve et que Stilicon, bien que pareι~s principum ηe 

• λ 2 
portaιt meme pas . Nous ne connaissons la jeunesse d'Eutrope, dont 
de nombreux historieηs ont coηte l'elevation et Ia chute, que par Ies 
details crue]s que donne Claudien. Veηdu comme esc]ave eη Assyrie et 
apres avoir erre dans tout IΌrient, il etait deja assez age, lorsque, sur Ja 
recommaηdation d'Abundantius il entra dans Ies cubiculaires du Graηd 
Palais. Sa piete et son zele attirerent rapidement I'attentioη de Tl1eo· 
dose rer le Grand sur lui, qui le legua avec Rufin a son fils Arcadius. 
Deux affaires l'amenerent iι jouer un rόle politique: ]a premiere fut Ia 
missioη dont le chargea Theodose ι•r en Egypte pour a1ler consulter 
le solitaire J eaη s'il serait vainqueur dans la guerre contre Eugene, eη 
394. ce qui arriva; ]a seconde fut l'echec, grace a Jui, du projet de 
mariage de la fille de Rufin avec Arcadius qui epousa Eudoxie, eη 

395- Protege dΆrcadius et d'Eudoxie, Eutrope conspira avec Stilicon 
coηtre le prefet Rufin, amena la chute de celui-ci et recueillit sa suc· 
cesion. Preposite, patrice, Eutrope exerςa uη ascendant complet sur 
Arcadius'. Ecartant tous ceux qui pouvaient lui ηuire, Eutrope devint 
miηistre tout puissaηt. Mais ί1 souleva contre Iui Ie peuple par ses 
exactions, ses vices et ses cruautes. 11 s'aliena maladroitemeηt J'impe· 
ratrice Eudoxie, qu'il osa meme insu]ter et qui obtint dΆrcadius Ia 
disgrace du tout puissaηt Eutrope. Poursuivi par Ja haine du peup]e, 
Eutrope se refugia iι Sainte · Sophie. C'est Ia que st Jean Chrysostome 
pronon9a J'un de ses plus celebres sermons, l'homelie pour Eutrope, 
qui valut a ce dernier la vie sauve. Respecte de tous, Eutrope sortit 
volontairement que]ques jours plus tard de l'eglise et fut emmene eη 
:xi~ a Chypre. Mais, peu apres, sur les instances d'Eudoxie, Eutrope 
etaιt ramene iι Chalcedoine et decapite {399)'. Le Code Theodose' 
donne Ia Ιοί qui pronoηςa Ia decheance d'Eutrope, aηcien preposite de 

1 R. ] a η i n, La Geograpbie ecclesiastique, 115. 
2 Ε. S t e i η, Hίstoire du Bas- Empire, tome Ι, Bruges 1959, ΙΙ. Notes 

et cartes, ρ. 541, note complementaire 65 de ] . Ρ a 1 a n q u e. 
3 Ε. D e m ο u g e ο t, De l'unite θ. la division de lΈmpire romain, Paris 

1951 ι p. 158- r6o et Ε. S t e i n, op.cit. p. 228 · 230. 
~ Sur Eutrope, cf. ] a m e s J. D u n 1 ο p, Tbe office of tbe great Cham· 

berla1n, New · York 1924, p. 272- 284 et Ε. S t e i n, op.cit. p. 233- 235 . 
5 Cod. Theod. rx, 40ι Ι], de poenis, 24 janvier 399· 
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la Chambre: confiscation des bieηs, radiatioη du coηsu!at et du patri
ciat, destruction des statues erϊgees en son honneur, d6portation a 
Chypre. 

Le Goth G a ϊ η a s accompagηa Stilicoη daηs son expeditioη coη
tre les Barbares, qui avaient eηvahi la Grece. Stilicon le chargea 
d'assassiner Rufin, quΆrcadius allait associer a l'Empire ( 395 ). 
Eutrope le fit alors nommer stratelate des deux milices ( infanterie et 
cavalerie) 1• Apres avoir rempli Constantiηople de troubles et avoir 
tente de s'emparer du Grand Palais, Gaϊnas, qui exigeait une eglise 
arienne pour lui et pour ses soldats, dut s'enfuir de la capitale, sou
levee contre lui par saint J ean Chrysostome. 11 se refugia en Thrace, 
ou il se revolta ouvertement. Ι1 fnt finalement tue par les Huns d'Ul
din, qui envoya a Arcadius la tete du rebelle, au debut de janvier 401 '· 
Εη sa qualite d'arieη, Gaϊnas n'aurait pas dίι etre eleve au patriciat, 
mais c'etait uη personnage redoutable et puissant et le faible Arcadius 
eut vraisemblablement la main forcee. 

J ο r d a n e s, stratelate d'Orient et patrice, avait le commande
ment de toutes les troupes d' Asie. Les grands plats d'argent cisele au 
Grand Palais portaient l'inscription suivante: « Iordanes, stratelate 
d'Orient et des autres penples d' Asie Mineure • 3• 

Le palais, qu'habitait le patrice- preposite L a u s u s, etait l'un des 
douze palais batis par Constantiη ιer le Grand '. ll etait situe au de
but de la Mese, entre le Milioη et le forum de Constantin, non loin du 
quartier Ta Antiochou 5 , Cedrene-' declare que Theodose ΙΙ, fils dΆr
cadius, se laissa toujours gouverner par les eunuques, d'abord par 
Antiochus, sοη tuteur, puis par Eutrope, Lausus, Calopodios et Chry
saphos. ΙΙ est tres probable que Lausus, deja en faveur sous Arcadius, 
contiηua de l'etre sous Theodose ΙΙ. 

R u f ί η, prefet des pretoires en 395, est meηtioηηe par Stiickel· 
berg 1 parmi les patrices. Vu !es hautes foηctioηs exercees par ce per-

ι Socrate VI, 6. 
2 Ε. D e m ο u g e ο t, op.cit. p. 249- 263. Eusebe ecrit sur sa mort une 

6popee en 4 livres, Γαϊvεdς et Ammonίos adresse, en 438, une po6sie h6roίque 
Sur le meme sujet. Cf. Ο. S e e c k, Pauly- Wiss. R. Encycl. VII, rgr2, 

c. 487-
3 Const. Porphyr. De thematibus 15, ρ. 6r -62 ( ed. Α. Ρ e r t u s i ). 
' Ρ r e g e r, Script. orig. CP, Il, 170, 
5 R. J a n i n, Constantinople byzantine, Paris rgso, p. 352. 
6 Cedr. Ι, 587. Cf. Priscus, 226- 227. 
7 Ε. Α. S t ii c k e 1 b e r g, Der Constantiniscbe Patriciat, p. 73· 
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sonnage, tout porte a croire qu~il fut patrice, mais aucune source 
historique ηe meηtioηne le patriciat de Rufiη '· 

Le patrice S p h ο r a k ίο s construisit la plus ancienne et la plus 
importaηte, bieη que de dimentions restreintes, des eglises de Saiηt
Theodore a Constaηtiηople. Ayaηt echappe a l'iηceηdie qui devora son 
palais et le quartier, Sphorakios constrιtisit, en reconnaissance, cette 
eglise. Sa coηstructioη est attestee par deux epίgrammes et une ηo
velle de J ustiηieη rer '· 

Le patrice 1' h e ο d ο r ί c etait fort ricl1e. L 'imperatrice Eudoxie 
convoitait ses biens. Sιιr le conseil de saiηt J ean Chrysostome, Theo· 
doric les distribua aux pauvres, ce qui excita la fureur de l'impe
ratrice 3• 

Les textes meηtioηnent de ηombreux patrices sous le regηe de 
Theodose ΙΙ ( 408-450 ). 

Le patrice Α e t i u s, eηvoye comme otage tout jeune a Alaric, 
puis aux Huηs. etait uη soldat et un homme d'Etat reniarquable 4• 

Magister equitum, 1nagister utriusqι;e >nilitiae, coηsul trois fois, pa· 
trice, il fut depuis la fiη de la regence exercee par Placidia pour Valeη
tiηieη ΠΙ, eη 435 jusqu'iι sa propre mort, le veritable maitre de 
l'Empire eη Occideηt qu'il sauva de l'ecroulemeηt 5• Mais il fut victime 
d'uη complot de la part de Petroηius Maximus, aide de l'euηuque 
Hoηorius, tout puissaηt aupres de Valentinieη ΠΙ. Ceux.ci persuade· 
rent le souverain de la necessite de tuer Aetius. Le 21 septembre 454, 
Aetius, en conference avec I'empereur, succombait sous les coups de 
Valeηtinien ΙΙΙ aide de son eunuque Heraclius 6• Ι! est vraisemblable 
que la citerne a ciel ouvert dΆetius est l'ceuvre d'uη homoηyme. Mais 
ce ηe fut pas Aetius, patrice sous Valens, mais plutδt Aetius, prefet 
de la Ville eη 419 et prefet du pretoire eη 421 '· 

Α ιι r e Ι ί a η ο s, fort cu!tive, initie au ηeoplatonisme et protecteur 

1 Sur Rufin, cf. Ο. S e e c k, Rufinus, Pauly ~ \Vϊssowa, R. Encycl. Ι, Α, 

19' 4ι c. ΙΙ89. Ι Ι93ι et Ε. D e m ο u g e ο t, De l"unite a la dίvision de l'Empire 
romain, p. 120 · 129 et 146 · 158. 

2 R. J a n i η, La Geographie ecclesiastique de l'Empire byzautin, p. 
rsg ~ r6o. 

5 Leo Philos. Laudatio S. Joaunis Chrysostomi, PG ΙΟ], c. 260. 
4 J. Β. Β u r y, History of the Later Romaη Empire from tbe death of 

Theodosius Ι to the death of Justinian, London 1923, Ι, 241. 
5 J. Β. Bury, op.cit. p. 242~256. 
6 J. Β. Β u r y, op.cit. p. 229. Cf. Tbeophane r66 · 167 Β, 108 de Β. 
7 R. J a η i n, Constantinople byzantine, Paris 1950, p. 196. Cf. Plus haut 

p. 14 ι, note 6. 
ΒΠΒΤΗΡΙ~ ΒΤλΙΡΒΙλ~ ΒΥΖλΝτJΝΟΝ ~Π~ΥΔΟΝ .. Β1'σ, ΛΔ' 10 
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de Synesius, magister officioru>n, avait une situation preponderante iι 
Ia cour de Theodose Π. C'est iι Iui que, a titre de prefet des pretoires, 
Arcadius avait adresse, en 399, sa Ιοί, comportant Ia decheance et 
l'exil d'Eutrope 1• Eudoxie le protegea; il reussit ainsi a triompher de 
l'hostilite de Stilicon. Deux fois prefet des pretoires et patrice 2, il fit 
placer, en 414, au Senat les bustes des empereurs Honorius et Theo· 
dose !Ι, ainsi que celui de Puicherie 3 et, en μs, une statue en or de 
Theodose Π, egalement au Senat ·•. Aurelien construisit, pres du pa· 
lais dit Helenianane non loin du monastere de la Peribleptos, une 
eglise dediee iι Saint. Etienne 5

• 

Α η a t ο Ι ίο s etait consul en 438. llfagister utritιsque "ιilitiae per 
Orientem, il construisit alors iι Antioche le portique Anatolios '· Vers 
429, Anatolios fut envoye, comme stratege d'Orient, en ambassade en 
Perse, avec Ie patrice Helion, pour conclnre Ia paix '· En 44r, il com
mandait en chef dans la guerre contre les Perses, qui aboutit iι la 
signature d'un armistice d'un an 8• Vers 446, appele iι Constantinopie, 
Anatoiios fut fait patrice et ιnagister ιnilittι"ι praesentalis. Ι! fut 
charge de deux ambassades aupres dΆttila. La premiere, en 447, 
oblige de subir de dures conditions et de payer un lourd tribut de 
guerre, Byzance cherchait a obtenir des conditions de paix aussi favo
rables que possible; Anatolios fut charge de cette ιnission 9 • Vers 449, 
il fut envoye de nouveau, avec le patrice Nomos, maitre des offίces, 
en ambassade aupres dΆttiia. Il devait l'engager a maintenir Ia paix 
et surtout il devait apaiser sa coiere, motivee par Ia rupture des pro
jets de mariage entre Constantius et la fille de Saturninus. Les ambas
sadeurs etaient charges de proposer une nouvelle epouse iι Constan
tius. Attiia accueillit avec hauteur Ies envoyes de Theodose Π, mais 
il finit par s'adoucir et, apres avoir accepte Ies presents quΌn Iui 
apportait, il consentit a regier le litige conformement aux vues des 
ambassadeurs. Il fut convenu que Constantius epouserait Ia veuve 

ι C. Theod. ΙΧ, 40, 17, de ρoenis. 
il Une Ιοί de 415 est adressee 8. Aurelianos, pretet du pretoire et patrice 

( C. Th. VII, 7, 4, de pascuis ). 
3 Chr. Pasc. 57Ι. 
' Chr. Pasc. 573· 
5 R. J a n i η, La Geographie ecclesiastique, p. 488 ~ 489. 
6 ο. S e e c k, Anatolios, Pauly ~ Wissowa R. Encycl. Ι, 1894, c. 2072. 

7 Theoph. 134 Β, 87 de Β. 
8 Ο. S e e c k, op.cit. c. 2072. 
9 Priscos 142- 143, 175 - J78. 
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dΆrmatios, fils de Plinthos, strateiate et consui 1 . En 45r, Anatolios 
figure parmi les commissaires imperiaux au IVe concile oecumenique 
de Chalcedoine, comme ιnagnificentissime et gloriosissiιne strateiate, 
ex- consui et patrice '. Le credit d' Anatolios a Ia Cour etait tres grand, 
comme en temoignent les Iettres que lui adresse Theodoret '. Anatoiios 
etait encore en vie en 452 4 • 

Le patrice- preposite eunuque Α η t ίο c Ι1 ο s; gouverneur de Ί'heo
dose ΙΙ, il exerςa de hautes magistratures et amassa de grandes riches
ses, mais i1 mourut dans le denuement a la suite de sa decbeance, 
causee par ses vices 5• Ι! habitait Ie celebre palais, dit paiais dΆntio
chos, au nord ouest de I'Hippodrome 6• D'apres Tbeophane '. Arca
dius avait en mourant confie son fiis Ί'I1eodose ΙΙ a Yesdegerd, roi de 
Perse. Ce dernier choisit comme gouverneur du jeune prince Antio
chos, I1omme distingue et instruit et Perse. Queiques annees pius tard, 
Antiochos Ie Perse fut disgracie, sur I'instigation de Puicherie 8 Ses 
intrigues Ie firent accuser de Iese- majeste; I'empereur irrite Ie forςa 
a se faire cierc et confisqua ses biens et son palais 9• Cedrene donne 
la m~me version que Theophane 10• D'apres Maialas", ce serait Arca
dius qui aurait ci1oίsi Iui meme pour gouverneur de son fiis le cubi· 
cuiaire Antiochos. Apres Ia mort de I'empereur, Antiochos aurait 
administre Ies affaires publiques et i1 aurait ete cree patrice. Devenu 
suspect, i1 fut tondu clerc a Sainte- Sophie et vit ses biens confisques. 
Irrite, Theodose ΙΙ promuigua une Ιοί interdisant aux eunuques, an· 
ciens preposites, I'acces du Senat et Ia coiiation du titre de patrice "· 
Zonaras donne Ia version de Theopi1ane"; d'apres Iui, Antiochos 
aurait ete fait cierc a Sainte- Enphemie de Chaicedoine, ou il mourut 
peu apres. 

1 Priscos 2r3, 2r4. Cf. 202. 
2 Mansi Vl, 564 et 938. 
3 PG. 45, Iet. 79, 92, πr, r2ι et 138. 
4 Ο. S e e c k, Anatolios, Pauly · V\Tissowa, R. Encycl. Ι, r8g4, c. 2072. 

5 Ρ r e g e r, Script. orig. ΙΙ, 24r. Cf. Dexippe 227. 
6 R. J a η i η, Constantinople byzantine 1 p. 2gr. 
7 Theoph. 125 Β, 8ο de Β. 
s Theoph. 127 Β, 82 de Β. 
9 Theoph. 148 Β, 96 de Β. 

ιο Cedr. Ι, 586 et 6οο. 
11 Malalas 36r. 
12 Cf. Priscos 227; Theoph. ( r48 Β, 96 de Β.) parle d'une Ιοί de Theo

dose Π interdisant d't~lever au patriciat les eunuques, quels qu'ils fussent. 
ιs Zonar. ΙΙΙ, ιοο, ror, 102. 

•n ................................ .ll. ................................ , 
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Le comte Marcellίη 1 sigηale, eη 449, la mort des patrices Α r e Ο· 
b ί η d e et Τ a u r u s. ll s'agit vraisemblablemeηt d' Areobiηde coηsnl 

eη 434 avec Aspar. Avaηt d'etre coηsul, Areobiηde, Goth dΌrigine, 

etaίt comte des federes et s'etaίt distίηgue daηs la guerre contre les 
Perses, sous le commandement du patrίce Procope, stratelate d'Orient 2

, 

Theophane 3 place en 449 l'expedition envoyee par Theodose ΙΙ contre. 
Geηseric, roi des Vaηdales, sous le commaηdemeηt des strateges Areo· 
biηde, Aηsί!as, Iobiηdos, Ariηtheos et Germaiη. D'apres la Chrotιίque 
de Prosper 4 , l'expedίtίoη aurait eu Iieu eη 44', sous le coηsulat de 
Cyrus et elle aurait ete commaηdee par Areobiηde, Aηaxilla et Ger· 
main. Genseric ayant sigηe la paix avec Theodose ΙΙ, ce derηier 
rappela le corps expeditioηnaίre et eηvoya Areobiηde, aίηsί quΆrga· 

gίsklos coηtre Attila, quί veηait de s'emparer d'un graηd ηombre 
de villes. Maίs Areobίηde fut vaίηcu 5• Les descendaηts d' Areobiηde 
jouerent uu certaίu rδ!e sous !es successeurs de Theodose ΙΙ. 

Le patrice C y r u s etait eparque eη 426 6 et eη 439 ', prefet des 
pretoires et coηsul, desigηe eη 440 8• Cyrus etait, d'apres Malalas 9 ηη 

homme de haute valeηr, qui exerςa ses deux fonctίons pendaηt quatre 
aηs et qui embellit la capitale. ll dirίgea la coηstruction du mur ter· 
restre de Theodose 10• Devenu pour cette raison tres popu!aίre, Theo· 
dose ΙΙ en prit ombrage. Uη jour, en effet, le peuple, a !Ήippodrome, 
en presence de l'empereur, salua Cyrus de ces acclamations: « Con· 
staηtiη a bati la ville, maίs Cyrus l'a restauree ». Theodose ΙΙ, jaloux; 
fit accuser Cyrus d'hellenisme, confisqua ses biens et le destίtua. Con· 
traiηt d'eηtrer daηs Ies ordres, Cyrus fut nomme eveque de Cotyaeum, 
ville de la Pl1rygie Sa!utaire. Suspect d'abord aux orthodoxes, i1 fίηit 
par apaiser les hostίlites dechainees contre luί 11

• La Chronique Pasca!e" 

1 Marcell. comes, an 449· 
!!' Malalas 364. 
s Theoph. rs6. Ι57 Β, 101 de Β. 
4 Notes a Theoph. 381 Β. 
5 Theoph. 158 Β. ro2 de Β. La lettre 23 de Theodoret ( PG 83, c. r2o4) 

lui est adressee. Cf. Ο. S e e c k, Flavius Ariovindus, .Pauly- Wissowa, R. 
Encyc1. 11, r8g6, c. 841. 

' C. Just. Π, 7. 5, de advoc. 
7 C. ]ust. Ι, 2, 9, de sacros. eccl. 
8 C. Just. ΙΙ, 7, 8, de advoc. 
9 Ma1alas 361. 

10 Preger, Scrίpt. orig. CP. Il, 252. 

ιι Malalas 361 • 362. 
12 Chr. Pasc. 588. 

. I 
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donne la nιeme version, ιnais fait de Cyrus un eveque de Smyrne, 
aίnsί qne Cedrene 1. Le patrice Cyrus bii.tit a Constantiηople, au sud· 
est de la Porte Saiηt · Romaiη, l'eglίse de la Tbeotokos Kyriotissa, quί 
serait la premiere eglise construίte dans la capitale eη l'boηηeur de 
la Vierge 2 . 

Le patrice D e χ i ο c r a t e s transforma sοη palais eη uη asile de 
vieίllards 3• Au VII• sίecle, il avait pour higoumene, jusqu'lι sοη ave
ηement, le patriarcl1e Jean V '· 

Le n~agnificentίssi>ne et gloι·iosissi1ne ex-prefet des pretoίres et 
consul ordinaire et patrice F 1 ο r e η t ίο s siegea parmi Ies senateurs 
du IV• concile oecηmenίque de Cbalcedoine, en 45r et y joua un rδle 
important 5• Il s'y moηtra le « protecteur ηaturel d'Eutyches » 6• Flo· 
reηtios etait probablemeηt consul en 429· Qualίfie dΉex·patrice ', Flo
rentios etait peut.etre entre au couvent, abandonnant, suivant ι~usage, 
sοη titre. En mourant, ί! donηa sοη palais pour le traηsformer en asile 
de vίeillards 8 · 

Le maitre des offίces Η e 1 ίο η eleve a la dίgnίte de patrίce, avaίt 
ete cbarge par Tbeodose ΙΙ d'accompagηer en Italie Valentίnien ΙΙΙ 

' 
que, le 23 octobre 425, il avaίt revetu de la dίgηite de Cesar, au nom 
de Theodose !Ι. Le 23 octobre 425, un aη plus tard, Theodose Π, 
-tombe malade, n'ayant Pu venir lιιi·m@me couronner son jeune cou· 
sίη, Helίon proceda a l'elevatίoη de Valentinien au rang dΆuguste 9• 

Helioη fut eηvoye, un peu plus tard, eη ambassade aupres du roi 
de Perse 10• 

Le patrice Ν ο mo s, comte et maitre des offices, avait une grande 
influence a la cour de Tbeodose ΙΙ. Ι! ίntervint dans la quere!le entre 
les partisaηs de Cyrille d' Alexaηdrίe et ses successeurs d'une manίere 
jugee tres severement ". Nomos etaίt coηsul en 445· En 449, ί1 accom· 

1 Cedr. Ι, 598 · 599· 
2 R. ] a n ί n, La Geogr. eccl€s., ρ. 201 · 203. 
s Ρ r e g e r, Script. orig. CP. Ι, 241. 
4 R. ] a η i η, La G6ogr. ecctes., p. 566. 
' Μ a n s ί, V Ι. 564 et 938. 
6 R. D r a g u e t, La christologie d'Eutyches, d'apres Ies actes du sy

node de Flavien (448 ), Byzaηtion VI, 1931, p. 441, η. 2. 
7 Μ a n s i VI, 564. 
8 Preger, Script. orig. CP. Η, 25r. Cf. R. Janin, opcit. p. 569 La 

lettre 89 de Th€odoret ( PG 83, c. 1283) luί est adressee. 
9 Ε. S t e i η, Hist. du Bas · Empίre, Ι, 284. 
1ο Theoph. 134 Β, 87, ΙΙ de Β. 
1ι Μ a n s i, VI, 1025 C, VII, 767 D. 
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pagηa Aηatolios daηs sοη ambassade aupres d' Attί\a .. Tout \e desί
gnait pour cette mission, sa haute situation, la faveur que lui t€:moi
gηaίt \e tout puίssaηt euηuque Chrysaphίos. Nomos, partίsaη eη 442 • 
443 de ceder a Attίla s'etaίt attίre \a sympathίe de ce derηίer. D'abord 
fort ίrrίte, Attίla fίηίt par ceder et combla meme de cadeaux Nomos. 
Le '"agnifice>ttissinte et gloriosissime ex-maitre des offίces, ex-coη
sul ordinaire et patrice Nomos assista comme s€:nateur au concile de 
Chalcedoίηe '· Dίverses Ιοίs du Code Justίηίeη soηt adressees a Nomos, 
appele parfoίs a tort Ν ο η ο s '. 

D'apres \es Patrίa, \e moηolithe, quί orηaίt \e Strategίoη, etaίt uη 
fragmeηt du moηolithe de !Ήίppodroιne. Ι1 auraίt ete apporte d'Athe· 
ηes, sous le regηe de Theodose ΙΙ par le patrίce Ρ r ο c I ο s '· Le reη· 
seίgηemeηt des Patrίa est suspect. Ι\ pourraίt s'agίr de Theodose Jer 
le Graηd. Proc\os ou Proculos etaίt eparque de Coηstantίηople, vers 
389. Fίls du prefet du pretoίre Tatίeη, Proc\os, mal vu du tout puίs
saηt Rufίn, fut execute en 393 •. L'erectίoη de \Όbe\ίsque de \Ήίppo
drome date de 390, au dίre du comte Marcel\ίη. L'ίnscrίptίon du pίe
destal meηtίoηne, a cόte du nom de Theodose, celuί du prefet de la 
Vίlle, Proclos. 

Theodose ΙΙ envoya en 42r contre les Perses une expedίtίon dίrί
gee par Ie patrίce Ρ r ο c ο p e, strateiate d'Orίent. C'est au cours de 
cette expedίtίon que se distingua \e Goth Areobinde, comte des Fede· 
res, qui fut a son tour nomme consui, en 434- Procope imposa Ia paix 
aux Perses 5• Procope, pere de l'empereur Anthemίus, appartenait, 
d'apres Ammien Marcel\ίn ', a une famίlle ίllustre; il descendait de ce 
Procope de Cίlicie, pareηte de \'empereur Juiίeη et qui disputa \e pou· 
voίr a Vaieηs. D'apres d'autres sources 7, Procope etaίt Ie geηdre de 
Ι'aηcίeη prefet du pretoίre Aηthemίus, graηd'pere de \'empereur du 
meme ηοm. Α \a suite de Ia paix coηclue avec Ia Perse, eη 422, Pro-

1 Μ a n s i, VI, 563 et 938. Cf. Priscos 202, 213. 
2 C. Just. Ι, 24, 4, de stat. et im. {an 444); Ι, 31, 4, de off. mag. off. 

( an 443); ΧΙ, 59, 3, de fundis ( an 443) ; ΧΙΙ, rg, 7 et 8, de prox. ser.; 
ΧΙΙ, 22, 6, de princ. eg. ; ΧΙΙ, 27, 2, de decan. ; ΧΙΙ, 41, g, de met, - Sur 
Nomos cf. W. Ε n s s 1 i n, Nomus, Pauly · Wissowa, R. Encyl. 17, 1936, c~ 

845 . 846. 
3 Ρ reger, Script. orig. CP. ΙΙ, 183. 
4 Ζ ο z i m e 229. 237; Chron. Pasc. 565. 
5 Malalas 364. Cf. Ε. S t e ί η, Hist. du Bas · Empire, Ι, 1959, p. z8r. 
6 Amm. Marcell. XXVI, 6 · ΙΟ. 
7 Ε. S t e ί η, op.cit. p. z8r. 

• 
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cope, encore tout jeune, avait ete cree patrice et nomme mai:tre des 
offices 1

• 

Le patrice Ρ r ο t a g e η e s, ex-eparque et ex-consul ordinaire, siege 
parmi \es membres du Seηat au IV• coηcile oecumeηίque de Chalce· 
dοίηe, eη 45r '. Ι! avait ete coηsui eη 449-

Le patrice Seηator, coηsui eη 436, sembie avoίr occupe un 
poste eleve daηs Ie cubiculum de Theodose ΙΙ. Εη 449, il fit partie de 
\'amhassade eηvoyee a Attiia '· Comme membre du Seηat, i1 assista 
au rv• coηciie oecumeηique de Cha\cedoiηe ( 45Ι) •. Seηator coηstrui· 
sit uηe eglise, dediee a Saint Michei archange, que Justiηieη J•r remit 
eη etat '· Theodoret Iui adresse deux Iettres 6• 

Le comte Marcelliη sigηaie, eη 449, Ia mort des patrices Α r e o
b ί η d e et Τ a u r u s 1• Le patrice Taurus est vraisembiahlemeηt le 
meme persoηηage, qui exerςa Ie coηsulat eη 428. Εη 434, 'Γaurns etait 
prefet des pretoires et patrice 8 et Ies textes juridίques \e quaiifient de 
ces titres 9• Uηe Iettre de Jeaη d'Aηtioche est adressee a Ί'aurus, prefet 
du pretoire et patrice 10 ; Theodoret lui adresse egalemeηt uηe !ettre 11

• 

Les textes meηtioηηeηt peu de patrices sous Ie regηe de Marcieη 
( 450 · 457 ). Le patrice Ε u g a t ο s (?) fίgure comme ex·eparque et 
patrice parmi Ies commίssaires imperiaux du coηcile de Chaicedoiηe 
(45Ι )". 

Le patrice ] u Ι ίο s, frere de Tatieη, fut titre patrice par Marcien 
et reςut Ie gouverηemeηt de Lycie 18• Cedreηe 14 rapporte que Τ a t ί e η 
et ] u Ι e s ( Tatianos et J·ulios}, freres de Marcieη, ayaηt vu un aig\e 

1 Sidoine Apo11., Paneg. d" Aηthemius, p. 17: Suscepit- huic reducem 
dιιplicati culmen honoris/Patricius necηoη peditum equitumque magister. 

2 Μ a η s i, VI, 563 et 938. 
3 Priscos 213, 214, cf. zoz. 
4 Μ a η s i, VJ I 563, 936 i VII, 128. Cf. ο s e e c k, Seηator' Pauly. \Vis· 

sowa, R. Encycl. ΙΙ Α 2, 1923, c. 1455· 
5 Procope, de aed. Ι, 3· Cf. R. J a n i n, La Geogr.· eccl. p. 357 · 358. 
6 Theodoret, PG 83, let. 44 et 93, c. 1221 et 1288. 
7 Marcell. comes, an 449· 
8 Cod. Just. Ι, 3ι 20, de episc. 
9 Cod. Th. v, 3ι Ι, de bonis cler. ( 434), cf. ν, 3ι 39· c. Th. ΧΙ, 28, rs, 

de indulg. deb. ( 434 ). 
10 Mansi, V, 904. 
ιι Theodoret PG 83. let. 88, c. 1282. 
12 Μ a η s i, VII, 127 • 128. 
18 Cedr. I, 603 · 604. 
14 Cedr. I~ 603 · 6ο4. Cf. Priscos r6o, zrg. 
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survoler Marcien pendant son sommeil, lui avaient predit !ΈI1)pίre. 
En revanche, Marcίen, s~engagea, s~il devenait empereur, 8. les nom· 
mer patrices. L ·evenement s"etant realise, Th1arcien, fidele 8. sa pro· 
messe, nomrήa ses freres patrices. De plus, il nomma Tatien eparque 
de Constantinople, ou Prefet de la Ville; comme tel, Tatien figure parmi 
les commissaires imperiaux au concile de Chalcedoine,oiι il n~est, du 
reste, pas encore qualifie de patrice 1• Sous Leon r•r, Tatien fut envoye 
en ambassade aupres des Vandales, vers 464 '· Il est probable que 
Tatien est Je meme personnage, qui fut consul en 466. 

Les textes, par contre, rnentionnent un assez grand nombre de 
patrices sous le regne de Leon r•r ( 457 · 474 ). 

Α Ja mort de Marcien, iι la fin janvier 457, Je Senat, semble·t-il, 
proposa le trδne iι l'Alain Aspar qui, comme Barbare et comme arien, 
ne pouvait accepter. Le p!us proche pretendant au trδne etait le pa• 
trice Α η t h e m ί u s, consul en 455, marie iι Euphemie, fille d'un pre
mier mariage de Marcien. Il s'etait dejiι distingue sur la frontiere da
nubienne et etait Ie petit-fils du celebre Anthemius, prefet du pretoire 
de 405 iι 4Ι4 et le fils de Procope, connu par Ia guerre perse de 42r; 
mais Aspar, tout puissant, prefera confier ce rOle « purement decora
tif», que devait remplir Ie UOU\·el empereur Ie 7 fevrier 457' aLeon I'un 
de ses officiers de confiance. Leon fut proclame empereur Ie 7 fevrier 
457· Anthemius etait alors magister utriusque ιnilitiae, consul et pa
trice'. Depuis la fin de 465, !Όccident etait de nouveau sans emperenr. 
Le patrice militaire Ricimer, qui gouvernait !Ίtalie recherchait I'appui 
de !Έmpire d'Orient pour Jutter contre ses ennemis, Romains et 
Vandales. Leon rer designa, au debut de 467, a Constantinople comme 
Cesar pour JΌccident, Anthemius, qui venait de hattre Ies Huns en 
Thrace. Arrive en Italie, Anthemius fut proclame Auguste Je r2 avril 
467 par J'armee, proclamation, que confirma Leon r•r' et qui fut favo
rablement accueillie en Occident. Bien qu'etant Auguste, Anthemios 
fut de nouveau consul en 468. Antbemius eut une fin aussi violente 
que la p!upart des souverains dΌccident. En 472, Ricimer, en revolte 
contre Anthemius, J'assiegeait dans Rome. Lors de Ia prise de Ia ville, 
Anthemius, deguise en mendiant, fut reconnu et tue, Ie ΙΙ juillet 472 6• 

1 Μ a n s ί, V, 563, 938; VII, 128, 479, 498. 
2 Priscos r6o, 219. 
3 Ε. S t e i n, Hist. du Bas ~ Empire, Ι, 1959, p, 353 · 354· 
4 Sid. Apoll, Paneg. d'Antbeme, p. η. 
5 Ε- Stein, op.cit. 359· 
' Ε. S t e i n, op.cit. 393- 395· 

' 
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Les Patria 1 attribuent a Anthemius la dignite de magisteι· ( μάγι
στρος}, nom sous leque] on designait Ie maitre des Offices. Or ii n'y a 
aucune preuve qu~ Anthemius ait exerce ces fonctions. Les Patria con. 
fondent vraisemblablement Anthemius, le futur empereur, avec un 
antre Anthemius, qui fut maitre des Offices, en 404 '· L 'erreur pour
rait s'expliquer par Ie fait q ue ]es Patria ont probablement traduit Jes 
mots rnagister mititUn~ par μάγιστρος, terme reserve au seuι maitre 
des Offices. 

Α r d a b u r, petit·fils d'Ardabur, general sous Tbeodose ΙΙ, et fils 
d' Aspar, est mentionne comme patrice par le comte Marcellin 3• Sous 
Marcien, vers 456, le tout jeune ιnagister ιnilitιιrn per Orientenι Arda· 
bur reussit a rcjeter une incursion des Arabes du desert '. Vers 459, 
accuse d'intellίgences avec Ies Perses et par suite de haute trahison, 
Ardabur fut revoque '· Finaleιnent, en 47r, accuse de sonlever !es 
troupes isauriennes en garnison a Constantinople contre Leon 1er, ce 
dernier l'attira, ainsi que son pere, a un diner au Grand Palais et Je 
fit assassiner avec Aspar 6• 

Α s p a r, fils d'Ardabur, general sous Theodose ΙΙ et ses succes
senrs, etait Alain d'orίgine 7• Ι1 se maria trois fois et eut trois fils, 
Ardabur, Patricius et Ermanaric '· Ε η decembre 423, ]e prίmicier des 
notaires Jean avait ete proclame empereur '· Aspar et son pere Arda
bur furent charges de mettre fin iι J'usurpation de Jean. En 425, ce 
dernier fit prisonnier par un pur hasard Ardabur, mais .son fils Aspar 
reussit a penetrer dans Raνenne et a liberer son pere en meme temps 
qu'il faisait prisonnier Jean 10• En 43r, Aspar fut envoye au secours 
du comte d'Afrique, Boniface, qui ne pouvait maintenir Ies Vandales. 
En 434, Aspar fut fait consul, par ]'empereur d'Occident, Valentinien 
ΙΙΙ, en recompense de ses exploits en Afrique. Ι! dirigea, vers 439, 

1 Preger, Script. orig. CP. ΙΙ, 251. 
2 C. Just. ΧΙΙ, 20, r, de agent. in rebus. 
3 Marce11. Conιes, an 471. 
4 Ε. S t e i n, op.cit. p. 352. 
5 Ε. S t e i n, op.cit. p. 358. 
6 Ε. S t e i η, op.cit. ρ. 360- 361. Marcellinus comes qualifie Ardabuι- de 

olim patricius, autrement dit ex- patrice. Ι1 se pourrait qu' Ardabur, 8. cause 
de son arianisme, ait ete, a un ιnoment raye du patriciat. 

7 Candide 472. 
8 Candide 472. 
9 Ε. S t e i η, Hist. du Bas- Empire Ι, 1959. 282. 

10 Malalas 356, 371 i Theopb. Ι3Ι Β, 284 de Β. Cf. Ε. S ι e·i n, op.cit. p. 
282. 28J. 
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une importaute expedition contre Genseric, roi des Vandales, mais ί1 

fut battu. L'un de ses lieutenants, le futur empereur Marcien, fut fait 
prisonnier 1• Mais, a la suite d'un presage, Genseric rendit la liberte 
au !utur souverain 2• Vers 445, les strateges Aspar et son fils, Arda· 
bur, commanderent une expedition contre Jean le Vaudale, revolte 
contre Valentinien ΠΙ. Arrete, Jean fut envoye a Theodose ΙΙ et l'eu· 
nuque Chrysaphios s'empressa de le faire mettre a mort '· Consul suf
fectus depuis avant 44Ι ', Aspar avait nne grande inflnence a la Conr 
de Constantinople. Α la mort de Theodose ΙΙ, le 28 juillet 450, ce fnt 
avec l'accord dΆspar que Pnlcherie choisit comme Anguste le Thrace 
on Illyrien Marcien et en fit son epoux 5• C'est vers cette epoque 
qu'Aspar fut fait patrice 6. Son !ils aine, Ardahur, fut fait magister 
1nilitum pe.· Oriente>n 7 et peu apres patrice 8• 

Lorsque Marcien mourut, a la !ίη de janvier 457, d'une mort 
subite, mais naturelle 9, Aspar, qui ne pouvait etre empereur, parce 
qu'il etait surtout arien, fit elire Leon rer, le 7 fevrier 457 10• Aspar 
avait exige de Leon rer qu'il nommat cesar l'un de ses fils, en echange 
de l'aide qu'il lni apportait. L'affaire n'alla pas sans difficulte. Leon 
rer traina en longueur sa decision, ιnais Aspar !ui rappela durement 
sa promesse et fίnalement, vers la douzieme annee seulement de son 
regne, en 469, d'apres Cedrene, Leon rer se decida a creer cesar le 
fils d'Aspar, qui etait deja patrice "· Aspar, qui avait alors a lui une 
veritable armee goth, apparait comme co·regent de !Έmpire 12

• Vers 
469, Leon rer envoya contre Genseric une puissante expedition, dont 
ί1 confia le commandement a Basiliscus, frere de l'imperatrice Verine, 
ancien consul et general renomme. Mais apres q uelq ues succes, Basi· 

1 Theoph. 147 Β, 95 de Β. 
2 Theoph. r6r ~ r62 Β, ro4 · ros de Β. Cf. Zonar. ΙΙΙ, rr4. 
3 Theoph. 149- rso Β, 97 de Β. La Chron. Pasc. p. 583, place la mort de 

Jean en 441. 
4 Cf. Th6odoret, PG 83, let. 139, c. 1362 · 1364. 
5 Ε. S t e i n, Hist. dn Bas- Empire Ι, 1959, ρ. 311. 
6 Thfodoret, PG 83, let. 139, c. 136[. 
7 Priscos 227. 
s Mansi, VII, 516. 
9 Ε. S t e i n, op.cit. 353 ; Zonaras Iri, 121, accuse le patrice Aspar d "avoir 

fait empoisonner Marcien. 
ιο Priscos 228, Candide 473, Manasses ν. 2855-2856, Zonar. ΠΙ, r2r. Cf. 

Ε. S t e i n, op.cit. 353 · 354· 
11 Cedr. Ι, 6r3. Gf. Manasses b. 2893, Zonar. ΙΙΙ, 121. 
12 Lettre de ι·eveque Lfon, Pat. Lat. 54ι c. 1120, ΙΙ21' ΙΙ23· 
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liscus fut battu; son attitude parnt Jonche et on le soupςonna de tra· 
hison 1• En realite, l'incapacite de Basiliscus et l'habilete dipJomatiqne, 
avec \aquelle Genseric berna le clιef byzantin, expliquent l'echec com· 
plet de l'expedition 2. Aspar et son fils Ardabur, deςns dans leur espoir 
de voir Leon Jer, creature d" Aspar, gouverner sous son nom, promi~ 
rent !Έmpire a Basi!ίscus, s'il livrait sa !lotte et son armee a Gense
ric, qui etait arien, comme eux. Basiliscus aurait accepte le marche 3

• 

Ι! est, en tout cas, certain qu'iι ce moment les relations etaient ten· 
dues entre Aspar et Leon rer, car ce dernier envoya alors a Alexan
drie, !e second fils dΆspar, Patricius ou Patriciolus, cree cesar, pour 
ramener son pere a !Όrthodoxie et au loyalisme '. 

Leon Ι er etait trop independant de caractere pour admettre plus 
longtemps la tutelle tyrannique dΆspar, dont les exigences devenaient 
de plus en p\us grandes. Ι! exigeait la nomination d'un prefet de la 
Ville arien, que refusa Leon rer•. Vers 470, Aspar tenta de faire assas· 
siner enThrace, le gendre de Leon r•r, Zenon. Leon rer decida d'agir 
sans tarder. Une agitation germanophobe eclatait en 47r dans la capi· 
tal, vraisemblablement entretenue par la Cour. Au lieu de la reprimer 
par la force, Aspar se retira a Chalcedoine, en attendant que les 
esprits se soient calmes. L6on rer reussit a le faire revenir avec ses 
fils pour assister a un banquet 6 • Α la fin de celui·ci, les meurtrιers se 
precipiterent sur eux. Aspar et Ardabur furent tues et Patricius grie
vement blesse. Quant iι Ermanaric, pour qui Zenon avait de la sym· 
pathie, il avait ete prevenu a temps et s'etait enfui en Isaurie '. Sous 
!e regne de Zenon, Ermanaric serait revenn a Constantinople et aurait 
epouse la fille d'un fils naturel de Zenon '. L 'assassinat dΆspar fut 
!e signal du soulevement des Goths a Constantinople. Le comte Ostrys 
essaya de prendre d'assaut le Grand Palais, mais il fut repousse par les 
Excubiteurs. Ostrys s'enfuit avec la maitresse dΆspar en Thrace, οiι il 

1 Theoph. 179 - 180 Β, 116 de Β. 
2 Ε. S t e i n, Hist. du Bas · Empire Ι, 1959, p. 390- 391. 
3 Theoph. r8o Β, rr6 de Β. 
4 Theoph. id.; Cedr. Ι, 6r3. 
5 Cedr. Ι, 607. 
6 Cf p. Ι53ι note 6. 
7 Marcell. comes, an 471. Chronique de Victor de Tunone, an 47r; Can~ 

dide 474; Evagrios ΙΙ, ch. 16; Chron. Pasc. 596; Malalas 371; Theoph. 182 
Β, 117 de Β; Zonaras ΙΙΙ, 123, 126; Nic. Calliste XV, 27; Jornandes, Hist. 
des Goths, ch. 45· 

s Theoph. 182 Β, 117 de Β. 
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ravagea le territoire avec le parent d'Aspar, Theodoric Strabon 1. Leon 
rer prit des nίesures s<§ve_res contre les Ariens e_t fit fermer leurs eglises 2• 

Le nom d'Aspar revient a plusieurs reprises dans les Patria. La 
citerne, dite citerne d' Aspar, fut commencee par lui, en 459, « pres du 
vieux mur de Ja viJJe » '· Le palais d'Aspar, a l'ι'poque de Constantin 
VII Porphyrogennete ( 913- 959) etait l1abite par Ie parakimomene 
Basile 4

• Suivant une Iegende, saint Marcien _aurait reconstruit, vets 
le milieu du ve siecle, l'eglise de Sainte- Anastasie, grace aux libera, 
lites d'Aspar et de son fίls Ardabur 5

• Enfin, une statue equestre avait 
ete erigee a Aspar dans les parages du Forum _du Taurus 6• 

Le patrice Β a s ί Ι ί s c u s 7 etait Je frere de l'imperatrice Verine, 
femme de Leon rers. Stratege de Thrace, en 448 ', tnagister rιιilitωn, 
il triompha plus d'une fois des Scythes 10, nomme stratopedarque a la 
place de Rusticius, il fut mis, en 468, a la tete de Ja flotte envoyee 
contre les Vandales, lors de l'expedition commune avec IΉOccident contre 
ces derniers 11

• Ι! triompha de Genseric 12 , mais soit qu'iJ se fίlt laisser 
acheter 13 , soit qu'iJ fut pousse par Aspar et son fiJs Ardabur 1ι se pro
clamer empereur 14 il accorda une treve de cίnq jours a Genseric, qui en 
profita pour incendier la flotte byzantine. Ι! reussit. a s'enfuir en Sicile; 
mais iJ fut ramene a Constantinople. Devant la colere de Leon rer, iJ se 
refugia 1ι Sainte- Sophie 15• Gracie sur l'intervention de Verine, Basi1i
scns reussit a proteger la capitale contre une attaque de Theodoric, fils 

1 Ε. S t e i n, op.cit. p. 36r. 
2 Chr. Pasc. 596- 597· 
3 Ρ r e g e r, Scrip_t. orig. CP li, r88; Genesios 86; Chr. Pasc. 593· Cf. 

R. J a n i n, ConStan-tinople byzantine 197-198 et 296- 297· 
4 Preger, op.cit.,-π,-r88, 204 scolie. 
5 Ρ r e g e r, op.cit., If, 233, Cf. R. J a n i Ώ, La Geographie eccl. d-e 1 ~ΕtήΡ~ 

byz., p. 26. 
6 Ρ r e g e r, op.cit. Il, 204 
7 Cf. C'est par erreur que Ies Patria titrent Basiliscos drongaire de la 

Veille. Cf. R. G u i Ι 1--a- n d, Le -drongaire et le grand drongaire de Ia · Veille. 
Byz. Zeitschr. 43 ( 1950 ), 340 

8 Ρ r e g e r, op.cit. ΙΙ, 222 · 225. 
9 Theoph. 175 Β, 113, 17- 18 de Β. 

10 Theoplι. 179 Β, rr_ς, 31 de Β. 
ιι Η a r t m a n η, Basiliscus, Pau1y -~ \\'iss. R. Encycl. ΙΙΙ, Α, 1897, c. 101. 

12 Theoph. 179 Β, rr6, 2 __ de Β; 181 Β, 117, 7 de Β. 
13 Theoph. 179 Β, 116, 4 ~ 5 de Β. 
14 Theoph. rSo Β, 116, 10 · ΙΙ de Β. 
15 Mala1as 380; Theoph. 193 Β, 124, 26 · 28 de Β. 

' 
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de Triarius, en 47r '. Α l'automne 474, le jeune Leon ΙΙ mourait. Ve
rine, n'ayant pas trouve dans l'avenement de son gendre zenon, dont 
elle avait favorise l'election, le profit qu'elle esperait, voulut le reω
placer par son amant, l'ancien n1aitre des offices Patricius 2• Verine 
s'entendit avec son frere Basiliscus. Elle reussit a terrifier Zenon, qui 
s'enfuit le 9 janvier 475 en Isaurie, sa patrie, accompagne de ses pro
ches et de ses plus fideles partisans 3• Mais les projets de Verine ne se 
realiserent pas. Au lieu de faire de Patricius un empereur, Basiliscus 
occupa le trδne luί.men1e, nomma sa femme zenonide augousta, son 
fils Marc cesar et fit mettre a mort Patricius '· Verine se mit aussitόt 
a conspirer contre son frere. L'Empire fut secoue par toutes sortes de 
troubles pendant les vingt mois de son regne. Il prit parti contre le 
concile de Chalcedoine et rappela les eveques monophysites Timothee 
d'Eiure et Pierre le Foulon '· Les Chalcedoniens durent s'enfuir. Jl 
souleva contre lui non seulement le peuple a cause de la durete de sa 
poli_tique fiscale, mais aussi sa soeur verine, a la suite du meurtre de 
Patricius. Finalement, Basiliscus s'enfuit de Constantinople 6• Rappele 
par le Senat pour lutter contre Zenon, Basilίscus envoya contre lui 
Harmatios, qui se rallia a ce dernier 7 • Α la fin dtt mois d'aout 476, 
Zenon faisait son entree dans Constantinople. Basiliscus, son fils et sa 
feωωe se refugierent a Sainte- Sophie, mais ils en furent arraches et 
envoyes en exil en Cappadoce. On les enferma dans une tour et on les 
y laissa mourir de faim 8. 

Les deux freres C a η d ί d ο s et G a Ι b ίο s, tous deux patrices, 
auraient, d'apres le Synaxaire, fait le voyage de Palestine pour adorer 
les Lieux Saints. Ils auraient dι'couvert le vetement de la Vierge, a 
Capernaum et i!s l'auraient rapporte a Constantinople. Ils auraient 
fait batir l'eglise des Saints Pierre et Marc aux Blachernes pour y 
deposer la relique. C'est une pίeuse legende, a laquelle il n'y a pas 
lieu de s'arreter 9• Divers chroniqueurs signalent sous Leon Jer le 

1 Theoph. 182 Β, 117, 29 de Β. 

2 Ι1 ne faut pas le confondre avec Patrίcius, fίls d'Aspar. 
3 Ε. S t e i η, Hist. dn Bas- Empire, Ι, 363. 
4 Theoph. 186- 187 Β, 121, 1-8 de Β. 
5 Theoph. r87 · 188 Β, 121 de Β. Cf. 194 Β, 125 de Β. 
6 Theoph. 189 Β, 122 de Β. 
7 Theoph. 192 Β, 124 de Β. 
8 Malalas 378- 380 ; Theoph. 193 Β, 124 de Β; Th. Scutariotes, S a t h a s, 

Μ. Β. VII, 143. Cf. Ε. S t e i n, Hist. du Bas- Empire Ι, 364. 
9 R. J a η i η, La G6ographie eccles. p. 416. Cf.]. Ε b e τ s ο 1 t, Sanctuai

res de Byzance p. 45 · 46 { publίes de nouveau dans: Constantinople,. Paris 
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transfert du vetement de la Vierge a la Theotokos des Blachernes'. 
C ο n s t a n t ίο s etait un personnage important. Trois fois epar

que, consul et patrice, il fut envoye par Leon rer en ambassade aupres 
du roi de Perse'. Ι1 attendit longtemps a Edesse avant d'etre reςu par 
le souverain. Ce dernier finit par Ie recevoir, mais il le congedia sans 
lui donner de reponse '· Constantios fut consul en 457. 

Le patrice romain Η e m ο n aurait fait de sa maison nn mona
stere, Ιe monastere dn Romain, voisin de Saint · Mocins et qui existait 
encore dans la premiere moitie du xe siecle 4• 

Le patrice Η ί Ι a r ίο n, maitre des offices, en 470 ', anrait con
struit, d'apres les Patria, l'egJise de Saint Theodore, dans le qnartier 
dit ta Karbounaria, dont l'emplacement est inconnn '· 

Μ a r c ί e n, fils aine de l'empereur d'Occident Anthemius ( 467 · 
472 ), fait consul par son pi:re, eη 469, avait epouse Leoηtia, la se
coηde fi!le de Leoη rer, qui l'avait fait 111agister militU111 et patrice, a 
cette occasioη '· Marcieη fut coηsul, uηe secoηde fois, en 472- Π pro· 
fita, eη 469, de l'exil de sa belle-mi:re Veriηe, pour se soulever coηtre 
Ζeηοη, eη faisaηt valoir ses droits a la couroηηe. Π attaqua le Graηd 
Palais et l'hOtel particulier d'IIlus. Mais ce derηier reussit a provo
quer la ηegligeηce chez les vaiηqueurs et s'empara de Marcieη, qui 
s'etait refngie aux Saiηts- Apδtres. Fait clerc et exile a Cesaree de 
Cappadoce et sa femme enfermee daηs un conveηt, Marcieη profita 
des troubles qui eclataient chez les Isaurieηs, pour se sonlever. Mais 
ίΙ fut prίs et eηferme daηs la forteresse de Papyrioη, eη Cappadoce 8-

En 483-484, Πlus, s'etaηt souleve coηtre Ζeηοη, peηsa a faire de Mar
cien uη coηtre-empereur. Mais Marcieη refηsa et, avec l'aide de Ve
riηe, fit proclamer Leoηtius. L Ήistoire η'eηteηd plus parler de Mar· 
cien apres cet evenement 9 • 

rgsr) et Α. W e η g e r, Notes, ϊnedites snr les empereurs Thιfodose Ι, Arca· 
dius, Tbeodose ΙΙ, Leon Ι, REB Χ ( 1952), 1953, Ρ· 56· 58. 

Ι Cedrene Ι, 614; Glykas 489; Joel 42; Zonaras ΙΙΙ, rη. 
2 Priscos r6o, 219. 

3 Priscos 219, 221. 
4 R. Janin, La Geographie eccles., p. 461. 
5 Cod. Just. Ι, 23, 6, de divers. rescr. 12, 19; 10, Ι2; nov. 59 ι 9· 
6 Preger, Script. orig.CP. 234 Cf. R. Janin, La Geographie eccles., 

p. 155· 
7 Ma1alas 375· Cf. Zonaras Ill, 124. 
s Tbeoph. rg6- 197 Β, 126- 127 de Β. Cf. Jean d'Antioche. FHG !V, 619. 
9 W. Ε n s s 1 i n, Marcianus, Pauly ~ \Vissowa, R. Encycl. XIV, 1930, c. 

1529. 1530· 
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] u I i u s Ν e p ο s, empereur d'Occideηt avait ete titre patrice 
avant son avenement 1

• 

Le patrice Α η ί c i n s Ο I y b r ίο s avait epouse Placidia, fille de 
Valentiηien ΙΙΙ. Geηseric aurait vouln qu'Olybrios, beau-fri:re de sοη 
fils Huneric, qui avait epouse Eudoxie, sceur de Placidie, moηtat sur 
le trδηe d'Occideηt coη1me represeηtaηt de la legitimite valentiniaηo
theodosieηne 2• Εη 472, Olybrios quittait !Όrieηt pour l'Italie et de
vant Rome, il etait proclame empereur par les troupes de Ricimer 3• 

Mais, peu apres, Olybrios mourait le 2 novembre de.la meme annee 4 • 

Le fils du tout puissaηt Aspar, Ρ a t r ί c ί η s, coηsul eη 459 et 
ayant exerce de hautes magistratures, fut eιeve tres certainement au 
patriciat avant de parveηir au cesarat, eη 469 '· Patricius avait dil 
abjurer officiellement I'arianisme, car Leon rer l'eηvoya a Alexaηdrie 
pour teηter de rameηer sοη pere e l'orthodoxie 6• Lors de l'assassiηat 
de sοη pi:re, Patricins fut grievemeηt blesse, mais ση lui fit grace de 
la vie. Il dut reηoucer a la pourpre de Cesar et dut rompre son mariage 
avec Leontia, fille de Leoη r•r, qui epousa dans la suite Marcieη, fils 
de l'empereur d'Occideηt Anthemius '· Οη n'enteηd plus parler de lui. 
L "ex·maitre des offices Patricius, accuse d'avoir eu des relations avec 
l"imperatrice Verine, et mis a mort par Basiliscus 8, n'a rien de commun 
avec Patricius fils d'Aspar, appele aussi parfois Patriciolus'. 

Le patrice S t ο u d i ο s, coηsul eη 454. foηda, d'apri:s les patrio
graphes et les historieηs, eη 463, uηe eglise sous le vocable de saint 
Jeaη · Baptiste. Il y ajonta un moηasti:re, οiι le service dίνίη η'etait 

jamais interrompu. Stoudios assura a son couvent de riches possessions 
et Υ fit entrer mille moines 10• 

Le patrice Τ h e a g e η i: s etait archoηte d'Atheues, vers 450 et 
regeηt de l'Uηiversite d'Athi:ηes. Uη poi:ιne de Pamprepios de Pano-

1 Ε. Α. S t ii c k e l b e r g, Der Constantinische Patriciat, ρ. 77· Cf. Ε. 
S t e i n, Hist. du Bas- Enφire Ι, p. 395· 

2 Ε. S t e i n, op.cit. p. 387. 
3 Ε. S t e i n, op.cit. p. 394· 
4 Ε. S t e i n, op.cit. p. 395· Cf. Cedr. Ι, 6ο6; Th. Scutariotes ( Sathas 

Μ. Β. Vi!, 74 ). 
5 D'apres 1a Chronique de Victor, en 470, 
6 Cf. plus haut p. 155, note 4· 
7 Ε. S t e ί n, Hist du Bas- Empire Ι, ρ. 361. 
8 Candide 475· 
9 Du Cange 1 Fam. byz. 79· 

1° Cf. R. J a n i n, La Geograpbie eccles. ρ. 444 · 455· Cf. Justinien, Nov. 
59· 6. 
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polis, qui etait deveηu professeur a J'Uηiνersite, est adresse a Tl1ea· 
g·enes, « son protecteur orgueilleux et irascible », avec lequel il se 

brouilla 1• 

z e η 0 η avait epouse Ariadηe, fille de Leoη rer et fut titre a cette 
occasion, eη 467, patrice. IJ etait alors magisler militum per Thracias. 
IJ fut ηomme consul Je rer janvier 469 2• Alors qu'il commandait eη 
Thrace, ί1 echappa de justesse a uη atteηtat fomente contre lui par 
Aspar. Nomme alors magister rι1ilίtu1n pe1· Orienlem, il fut aiηsi 
eloigne de la Cour ; il Jutta coηtre Jes bandes pillardes des Tzaηes et 
egalemeηt des Isaurieηs, ses compatriotes. Devoilaηt ses sympathies 
monophysites, i1 aida Pierre Je Foulon a acceder au trδηe patriarcal 
d'Antioche'. Apres J'assassiηat d'Aspar, eη 47r, l'iηfluence de Ζeηοη 
devint prepoηderante, mais, etant doηne qu'il etait tres impopulaire, 
Leon 1er n·osa pas le designer comme son successeur. Mais, a la mort 
de Leon rer, Je r8 jaηvier 474, d'accord avec Veriηe, il se fit nommer 
Auguste par sοη jeune fils Leon Il 4

• Ce derηier mourait a sοη tour, 
dans J'automηe de 474· Une conjnratioη, due vraisemblablemeηt a 
Verine, fut montee contre Zenou. Verine voulait elever a la p\ace de 
zenon son ancien amant, l"ancien maltre des offices Patricius et l"έφou
ser en secopdes ηoces. Elle demanda Je concours de son frere Basiliscus, 
mais ce dernier garda le trδne pour lui, zenon, terrifiee par verine, 
s'etant enfui Je 9 janvier 475 en Isaurie. Mais la politique maladroite 
de Basiliscus 5 perιnettait a Zenon de remoηter sur Je trδηe, viηgt mois 

p]us tard, a Ja fiη d'aout 476 '· 
Sous \e regne ephemere de Basiliscus ( 476 · 478 ). les textes ηe 

mentionnent, semble·t-il, comme patrice que C I a u d i ο s. Il etait 
questeur et avait sοη palais daηs le quartier qui porte sοη ηοm '· 

Sous Je regne de Ζeηοη (474 · 491 ), Jes sources foηt conηaitre les 
patrices suivaηts. Α d a m a n t i ο s, vers 479, fut eηvoye par Ζeηοη 
comme ambassadeur a TIΊeodoric. Ancieη prefet de la Ville, πολιαρχή
σας •, Adamaηtios fut eleve a Ja digηite consulaire. Il etait le fils de 

1 p. G r a i n d ο r, Pamprepios (?) et Tl1ιfagenes. Byzantion IV, 1929, 

p. 469- 475· 
2 Ε. S t e ί n, op.cit. 360. 
3 Ε. S t e ί n, op.cit. 36~. 
4- Ε. S t e i n, op.cit. 361 - 362. 
5 Cf. plus ·haut p. 157, note Ι et 2. 

6 Ε. S t e i n, op.cίt 363-364. 
7 R. J a n i n, Constantinople byzantine, p. 344· 
s C. Just. VIII, 10, 12, de aedif. priv. 
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Viviaηos 1• Adamaηtios η'exerςa pas \e coηsulat ordiηaire; ce fut un 
simple coηsul hoηoraire ou fictif. Malchus dοηηe de loηgs detaiJs sur 
l'ambassade d'Adamaηtios qui, apres de laborieux eηtretieηs avec 
Ί'heodoric, ηe semble pas avoir abouti a uηe cόnclusioη et fut rappe]e 
par zenon 2• 

Ar m a t ο s avait souteηu Basiliscus daηs sa revolte coηtre Ζeηοη. 
En recompeηse, Basiliscus le ηomma coηsul eη 476 et stratelate de Ja 
garde imperiale, τού μεγάλου πραισf.ντου. Zenoη ayaηt teηte de reprendre 
le trδne; Basilisc:us envoya contre lui une armee, sous Ies ordr_es 
d'Arf)Jatos, auque\ il fit jnrer sur le saiηt bapteme, qu'il veηait de 
recevoir, de ηe pas le trahir. Armatos se laissa, cepeηdaηt, seduire par 
Zenoη, qui lui promit Je maintieη a vie de sοη commandement et Je 
titre de Cesar pour son fils Basiliscus 3• Zenoη ayaηt recoηquis sοη 

trδne, suivant ses promesses, maintint Armatos dans ses fonctions et 
titra Cesar sοη fils Basiliscus. Mais, reflexion faite, coηsideraηt qu'Ar
matos avait trahi Basiliscus et qu'il pouvait le tra!ιir Jui aussi, Zenoη 
le fit assassiηer daηs Je Dekime, alors qu'Armatos se reηdait au Ka
thisma pour assister aux courses de JΉippodrome. Quaηt au jeuηe 
Cesar Basiliscus, il le fit nommer eveque de Cyzique. Zenoη rassura sa 
coηstieηce en peηsaηt qu'apres tout il avait fait hoηηeur a sa parole: 
il avait maiηteηu Armatos daηs sοη commandemeηt et l'avait titre 
patrice 4 et avait ηomme Cesar son fils Basiliscus •. Les Patria attri
bueηt a Armatos \a digηite de magistros 6• 

Le patrice C I a r i a η ο s fut eηvoye par Zeηon pour defeηdre 

Thessalonique coηtre les attaques de Theodemir, roi des Goths et pere 
de Theodoric 7• 

Illus s'etaηt.revolte contre Zeηon, ce derηier eηvoya coηtre Jui Je 
magistros Loηgiηos, qui fut battu devaηt Aηtioche. Zenon Je remplaςa 
par le patrice et stratelate de la garde imperiale J e a η C u r t ο s, qui, 
a la tete d'une ηombreuse armee, triompha dΊJlus, qu'il fit prisoη-

1 Malchus 247; Candide 473· 
2 Ma-lchus 247-249; 251- 254: 258. Cf. Dexippe 247, 248. Voir Ε. S t e i n, 

Hist. du Bas- Empire, p. 14 et surtout L. Β r e h i e r, Les Institutions de 
lΈmp. byzantin, Paris Ι949ι p. 315. 

3 Ε. S t e i n, op.cit. Ι, 364. 
4 Malalas 382. 
5 Malalas 378- 382 ; Chron. Pasc, 6or · 603 i Theoph. rφ- 194 Β, 124. 

125 de Β. 
6 Ρ r e g e r, Script. orig. CP. 11, 238. 
7 Jornandes, Hist. des Goths, ch. 56. 
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nier '· Sous Anastase r•r, Jean Curtos fut charge de soumettre les 
Isauriens revoltes '· Jean Curtos fut egalement consul et i1 est possible 
qu'il soit le meme personnage que Jean Gibbos, quί fut consul en 499. 
Procope' fait allusion a ] ean Curtos, en rapportant que chef d'armee 
sous Anastase r•r ίl avait condamne a mort un jeune soldat, mais qu'ίl 
!ui fίt griice a Ia suite de dίvers pn§sages. Ce jeune soldat devait etre 
l'empereur Justin r•r. 

Le patrice Ι 11 ο s ( Illus, Illous, lllys) Isaurien, etait \·enu a 
Constantinople avec !es Isauriens, sous le regne de Leon r•r. Tout 
d'abord tres Iie avec Zenon, vers 474, i1 se rallia ensuite a l'usurpateur 
Basiliscus. Ce dernier n'ayant pas tenu les promesses qu'il lui avait 
faites Illus soutint de nouveau la cause de Zenon et facilita son entree 

' a Constantinople '· En recompense, Illos fut cree magistros et eleve 
au patriciat en 478 5• Apres avoir dejoue la conspiration de Marcien, 
aide de ses freres Romulus et Procope contre Zenon 6, i1 s'attira la 
haine de l'imperatrice Ariadne, a la suite d"un attentat manque contre 
sa personne 7• Illos jugea prudent de s"eloigner et demanda a Zenon 
d'etre releve de son commandement de magistros. Illos fut nomme 
stratege de tout !Όrient'. ΙΙ se rendit a Antioche, emmenant avec lui 
le patrice Leontios, fils de Paulin, et plusieurs senateurs. De liι, il 
gagna l'Isaurie. Ι1 delivra Longinos, frere de Zenon et sa mere 9

, apres 
avoir incite Verine a proclamer empereur Leontios 10

, pres de Tarse 
en Cilicie. Α ces nouvelles, Zenon envoya contre les rebel!es une armee 
sous le commandement de ] ean le Scythe. Battu, Illos se refugia dans 
Ia forteresse de Papyrion η. Illos et Leontios resisterent pendant qua· 
tre ans. finalement ils furent pris et executes. Leurs tetes furent en· 
voyees !, Constantinople 12• Theophane mentionne la grande citerne de 

ι p r e g e r, Script.orig. CP. ΙΙ, 227- 228. Marcell. comes confirme, an 488, 
la defaite d'lllus. 

2 Malalas 393; Theoph. 213 · 214 Β, 138 de Β. 
s Procope, Hist. arc. 43· 
4 Theoph. 192 Β, 124 de Β. 
5 Theoph. rg6- 197 Β, 127 de Β. La Chronique de Victor de Tunone con· 

firme le patriciat dΊllus, an 482 · 483. 
6 Tbeoph. rg6 Β, Ι 27 de Β. 
7 Theoph. 197 Β, 127 de Β. 
s Theoph. rgS Β, 128 de Β. 
9 Theoph. 201 Β, 129 de Β. 

ιο Theoph. 199 Β, 129 de Β. 
ιι Tbeoph. 201 Β, 129 · 130 de Β. 
" Theoph. 204 Β, 132 de Β. Cf. Malalas 385 · 389. 
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Ia basilique d'Illos '. Le patrice L e ο η t i ο s, proclame empereur iι 

Tarse, avec la complicite de l'imperatrice Verine ', regna peu et fut 
execute en 484 · 485. D'apres Theophane, Leontios etait originaire de 
Syrie. C'etait un homme instruit et un bon general ; il commandait en 
Thrace '· La Chronique de Victor de Tunone confirme le patriciat de 
Leontios'. 

Ο d ο a c r e, apres avoir detrδne Romulus Augoustoulos' fit en· 
voyer une ambassade a Zenon par le Senat de Rome. Les ambassadeurs 
declarerent iι zenon qu'un seul empereur devait regner sur tout 
IΈmpire et qu'Odoacre se contenterait de gouverner !Ίtalie avec le 
simple titre de patrice, qu'il demandait a l'enφereur de lui accorder. 
En meme temps arrivaient a Byzance des plenipotentiaires de Julius 
Nepos, sollicitant des secours pour reprendre le trδne qui lui avait ete 
enleve. Fort embarrasse, Zenon usa de diplomatie. Il fit repondre au 
Senat de Rome qu'Odoacre devrait demander le titre de patrice iι ] u· 
lius Nepos, seul empereur legitime, bien que detrδne. Toutefois, Zenon 
se declara dispose iι conferer lui-meme iι Odoacre le titre de patrice sol
licite. Dans la lettre qu'il ecrivit au nouveau maitre de Rome, Zenon 
s'empressa de le qualifier de patrice 6• 

zenon ayant appris que, d~apres certaines predictions, un ancien 
silentiaire monterait 'sur le trδne apres lui et epouserait sa femme, 
fit arreter le patrice Ρ e Ι a g e, ancien silentiaire parvenu au patriciat, 
qui fut mis iι mort par les Excubiteurs '· D'apres Theophane 8, Pelage 
etait un homme fort instruit, pieux et tres juste. Le prefet des pre· 
toires Arcadios ayant bliime cet assassinat, Zenon resolut de le faire 
tuer, mais Arcadios put se refugier iι Sainte-Sophie 9• Pelage est 
peut·etre le meme personnage que Zenon avait envoye en ambass~de 
iι Theodoric 10• Leon rer avait envoye lui aussi un silentiaire du nom 

1 Theoph. 271 Β, 176 de Β. Cf. R. ] a n i n, Constantinople byzantine, 
2de ed. Paris ( 1964 ), ρ. 176- 177· 

2 Cf. la notice sur le patrice Illus. 
' Theoph. rgS Β, 128 de Β. 
4 Chron de Victor de Tunone, an 486. Cf. Malalas 388-389. 
5 Theoph. r84 Β. ΙΙ9 de Β. 
6 Malchus 235- 236. Cf. Ν. Ι ο r g a, La Vie de province dans lΈmpire 

byzantin, Etudes byzantines Π, Bucarest 1940, p. r68. 
7 Theoph. 208 Β, 134- 135 de Β. 
8 Theoph. 2ο8 Β, 134 de Β. 
9 Theoph. 208-209 Β, 135 de Β; Malalas 390; Chr. Pasc. 6ο6; Cedr. Ι, 

621 ; Leo Gram. r Ι7; Zonaras Ill, 132. 
.ιο Malchus 259. 
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de Pelage 1 en ambassade en Thrace aupres des Goths de Theodoric '· 
Desirant envoyer un ambassadeur aux Vandales a Carthage, Zenon 

fit choix de s e ν e r e, senateur, repute pour sa prudence et son equite. 
Afin de donner a son plenipotentiaire plus d'autorite, Zenon l'eleva 
au patriciat. Le patrice Severe se rendit a Carthage, ou il sut se con· 
cilier la sympathie de Genseric. Il reussit a conclure un nouveau 
traite de-paix, qui resta en vigueur-jusqu~au moment οiι Justinien rer 

aneantit le royaume vandale. Refusant les presents qui lui etaient 
offerts, Severe declara que le plus beau present que ]Άοn put faire a un 
ambassadeur etait Ia mise en liberte des prisonniers ;- -ce que GenserΊC, 
touche de tant d'humanite, lui accorda '· 

Zenon etait tenu a de grands menagements envers Theodoric 
l'Amale, roi des'Goths, installes dans l'Empire, en Thrace, avec 
Theodose ΙΙ. Zenon invita Theodoric a venir a Constantinople et le 
combla d'honneurs. J ornandes' ecrit que Zenon lui confera une haute 
dignite palatine, l'adopta, le nomma consul ordinaire, en 484, et lui fit 
meme eriger une statue devant le Grand Palais. Enfin, Zenon autorisa 
Theodoric a reconquerir l'Empire d'Occident. Constantin VII Porphy· 
rogennete 5 dit egalement que c'est avec l'approbation de Zenon que 
Theodoric consul et patrice conquit l'Eωpire d'Occident. Procope, de 
son cote, declare 6 que Theodoric, titre patrice et q ni avait ete consul 
a Byzance, fut invite par Zenon a s'emparer de l'Empire d'Occident 
contre Odoacre. Malalas, enfin 7 fait de Theodoric un personnage con. 
sulaire, άπd ύπάτων, et un stratelate πραισέντου ou commandant- de la 
Garde imperiale. Craignant le sort d'Harmace, Theodoric aurait quitte 
Byzance et pris Ies armes contre zenon. Puis, changeant d~av.is, i1 se 
serait rendu en Italie, ou il s'empara de l'Eωpire d'Occident. Recon; 
cilie avec Zenon, il se montra soumis au point d'accepter les digni; 
taires que Iui designait l'empereur. 

ι Ma1chus ecrit Τελάγιος~ mais il faut Iire tres vraisemblablement Πελάγιοι;. 
2 Malchus 234. 
3 Malchus 26ο • 26r. Cf. Ε. S t e i n, Hist. du Bas · Empire Ι, ρ. 362ο 
4 Jornandes, Hist des Goths, cb. 57· 
5 De adm. im-p. ΠΙ Β, ro4 ( Moravcsik · Jenkins ). 
G Proc. de Bel. Goth. 7. 
7 Malalas 383. 
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INDEX 
( etabli par Mme R. GUILLAND) 

Ι. Index des noms de personnes. 
Adamantios, consul honoraire ou fictif, 

patrice, prefet de la Ville (ex), πο_-
λιάρχων 160. 

Addan. magίs.tros--139. 
A6tius (sous Theodose ΙΙ), consul, m!l

gister equiturιt, mαgister utriusque 
militiae, patrice 145. 

A6tius (sous Va1ens), patrice _141. 
A6_tius. ·ρr6fet du pretoire, prefet de 

Ja Ville 145. 
Albinus, Rufus, consul 140. 
Anatolios, commissaire imperial 147, 

consul 146, ex·consul 147, glorio
sissime stratelate 147, rιtagiste)' mi
litum praesentalis, 1nagiste1• ut1·ius
que militiae peι· Orientem '146, _ ma-· 

. gnificentiss_ime 147 ι maitre- des offi
ces :146, patrice 146, -147, stratege 
d Όrient 146. 

An;ιxίlla, _stratege 148. 
Ansilas, stratege 148. 
Antbemius (sous Arcadius), comte_ des· 

largesses sacrees, 1nagister officio
rum, patrίce 142, prefet du pretoire 

'-142, 150, 152, prefet du pretoire 
d'Orient 142. 

Anthemius (sous Leon r.eη, auguste, 
cesar_ pour l'Occident, consul 152, 
πιagister (?) 153, magister utriusque 
militiae 15_2, -maitre_ des offίces (?) 
153, patrice 152, μάγιστρος 153. 

Antbemius, maitre des offices 153. 
Antiochos, cubiculaire, ·ρ~:~.trice, pre

posite 147. 
Arcadios, prefet des pr6toires ,163. 
Ardabur, rιtagister militum per 01•ien· 

·tem: 154;. pa:trice· 153; 154, ex- pa
trice: _153_, et_ note 6, strate_ge 154, 

Areobinde, comte des _federes, consul, 
. _ patrice. 148, -150, stratege 148. 

Argagi-sklos, stratege 148. 
Arintbeos, stratege_1_4~. 

Armatos, constιl, magistros, pa:trice, 
stratClate de la Garde imperiale, 
στρατηλάτ,ης τοϋ μεγάλου πραισέντοv 

161. 
Arsenios -basileopator, βασιλεοπάτωρ, 

patrice 142. 
ArtCmios, duc d Άlexandrie, patrice 

140. 
Arynthaeas, patrice, senateur 141. 
Aspar, consul 148, 153, consul suffec

tus 154, patrice 154 et n. 9, stra· 
tege 154. 

Aureiianos, magiste)• officiorum 145, 
patrice, prefet des pretoires 146 et 
n. 2. 

Basίle, parakimomene 156. 
Basileios, patrice 142 . 
:ξ!asiliscus, consul (ex) 154, drongaire 

de la Veille, 1nagίsteι· militum 156, 
patrice 156, 159, stratege de Thra· 
ce, stratopedarque -156, 

Basiliscus _(fils dΆrmados), cesar 161. 
neros, magistros 139 
Boniface, comte dΆfrique 153. 

Candidos, patrice 157. 
Clarianos, patrice 161. 
Claudios, patrice, questeur 160. 
Constance, Jules, clarissime, consu1, 

nobilissime, patrice 140. 
Constantios, consul, eparq_ue, patrice 

158: 
Curtos, Jean (cf. Gibbos, ]ean ?) con

sul patrice 161. 
Cyrus, consul 148, eparque, patrice; 

prefet des pr6toires 148. 

Dalmatios, censor, consul 141, patrice 
140. 

Dareios, patrice 139 . 
Datianus, clarissi1nus)vir },,comte, con· 

sul, notai:Γe, patrice 141. 
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Dexiocrates, patrice 149. 
Domninos, patrice 139. 

Eleuth6rios, asecretis, patrice 140. 
Euboulos, patrice 139. 
Eudoxios, Cparque, patrice 140. 
EuRatos (?), 6parque (ex), patrice 151. 
Eug6nios (sous Constantin rer le Grand) 

patrice 139. 
EugCnios (sous ThCodose rer Ie Grand) 

patrice 142. 
Euphratas, parakimomene, patrice 140. 
Eustorgios, patrice 140. 
Eutrope, consul, cubiculaire 143, pa

trice 143, 146, prέφosite 143, pre
posite de la Chambre 143 • !Η. 

Florentios (IVe s.), patrice 139. 
Florentios ιve s.), consul, consul (ex), 

gloriosissime ex - prεHet des prCtoi· 
res, magnificentissime, patrice, pa· 
trice (ex), senateur 149. 

Gaϊnas, patrice, stratClate des deux 
milίces 144. 

Galbios, patrice 157. 
Germain, stratege 148. 
Gibbos, Jean (cf. Curtos, Jean ?) con

sul 162. 

Helion, maitre des offices 1.49, patrice 
146, 149. 

Hemon, patrice 158. 
Hilaι·ion, maίtre des offices patrice 

158. 

Illos (Illus, Illous, Illys), magistros 
162, patrice 162 et n. 5, stratege de 
tout l'Orient 162. 

Illous, cf. Illos. 
l!lus, cf. Illos. 
I!lys, cf. lllos, 
Iobindos, stratege 148. 
Isidoros, patrice 139. 

Jean, primicier des notaires 153. 
Jean Curtos, cf. Curtos, Jean. 
Jean Gibbos, cf. Gibbos, Jean, 

Jordanes, patrice, stratέ:late dΌrientι 

stratelate d'Orient 'et des autres 
peuples d' Asie- Mineure 144. 

Jules, cf. ]ulios. 
Jules Constance, cf. Constance, Jules. 
Julios (cf. Jules), patrice 151. 

Kallistratos, magistros 139. 

Lausus, patrice, prέ:posite 144:. 
ιeontios, patrice 163. 
Longinos, magistros 161. 

λiarc, cέ:sar 157. 
λfarcien, auguste, 154, consul, magi~ 

ster militum, patrice 158. 
Maurίanos, patrjce 139. 
Mauros, patrice 139. 
Michel, patrice, protovestiaire 140. 
Modestos, patrice 139. 

Nepos, Patrice 159. 
Nomos, comte, consul 149, consul or

dinaire ( ex), gloriosissime ex • mai· 
tre des offices 150, magnificentis
sime maitre des offices 149, patrice 
146, 149, 150, sέ:nateur 150. 

Nonos, cf. Nomos. 

Odoacre, patrice 163, 164. 
Oiybrios (sous Constantin Jer Je Grand), 

magistros, patrice, preposite 139. 
Olybrios {sous Leon Jer), patrice 159. 
Optatus, cσnsul (?), patrice 140, 
Ostrys, comte 155. 
Ourbikios, magistros, patrice, prέ:po

site 139, 140. 

Patriciσlus, cf. Patricius. 
Patricius, ou Patriciolus (fils dΆspar) 

cesar 155, 159, consul 159, patrice 
!59. 

Patricius, tnaitre des offices 157, 160. 
Petage, patrice, silentίaire (ex} 163. 
Pέ:lage, silentiaire 164. 
Petrσnius, commandant du corps des 

Martensiens, patrice 111. 
Philoxenos, magistrσs 139. 

i 
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Plinthos, consul, strat€:1ate 147. 
Probos, patrice 139. 
Proclos, eparque de Constantinople, 

patrice, prefet de la Ville 150. 
Procope, maίtre des offices 150- 151, 

patrice 148, 150, 151, stratetate 
d'Orient 148, 150. 

Procutos, cf. Proclos. 
Protagenes, consul, consul ordinaire 

(ex}, eparque (ex), patrice 151. 
PrOtasios, magistros 139. 

Rhodanos, patrice 139. 
Ricimer, patrice nιilitaire 152. 
Rufin 150, patrice (?) 144, prefet 143, 

prέ:fet des prέ:toires 144. 
Rufus Albinus, cf. ~lbinus, Rufus. 
Rustίcius, stratopέ:d~rque 156. 

Salloustiσs, patrice 139. 
Senator, consul, patrice, sέ:nateur 151 
severe, patrice, senateur 164. 
severos, patrice 139. 
Skombros, magistros 139. 
Sphorakios, patrice 145. 
StiJicon, parens principum 143, 146. 
Stoudios {sous Constantin Jer le Grand) 

patrice 139. 
Stoudios (sous teon Jeη, consul, pa

trice 159. 

Tatianos, cf. Tatien. 
Tatien, consul (?), eparque de Con

stantinople, patrice 152, prefet du 
pτetoire 150. 

Taurus, consul 151, patrice 148, 151, 
prέ:fet des pretoires 151. 

Thέ:agenes, archonte dΆthenes, pa
trice, regent de I"Universite d·A
thenes 159. 

Theodoric lΆmale, commandant de 
la Garde imp€:riale, consul ordi
naire, patrice, stratelate πραισέντου 
apo upatδn, άπό Vπάτων 164. 

Th€:odoric, patrice 145. 
Theodorus, patrice, πρώτος έν πατρι

κ[οις 141. 

Valentinien ΠΙ, auguste, cesar 149 

zenon, auguste, cσnsul, rn.agister mi
litum pe1• 01•ientem, magister mili
tum per Thracias, patrice 100. 

zenσnide, augousta 157. 
Zδtikos, patrice 139, protovestiaire 

139,9. 

ΙΙ. Index des Dignit~s et Fonctlons. 
Asecretis: Eleutberios 140, patrice 140. 
Archonte d' Athenes: Tbέ:agέ:nes 159, 

patrice, regent de l'Universite dΆ· 
tbenes 159. 

Augusta: zenonide 157. 
Auguste: Auth€:mius (sous Leon rer) 

152, cesar pour 1 'Occident, consul 
152, magister (?) 153, magister utrius· 
que militiae 152, maitre des offi· 
ces (?) 153, patrice 152, μάγιστρος 
153, Marcien 154, consu1, magister 
militum, patrice 158, Valentinien 
ΙΙΙ, 149, cesar 149, zenon 160, con· 
sul, rnagister militum per Ot•ientem, 
magister militum per Thracias, pa· 
trice 160. 

Basileopator Βασιλεοπάτωρ : Arsenios 
142, patrice 142. 

Censo1': Dalmatios 141, consu1141, pa· 
trice 140. 

cesar : Basiliscus (fils d • Armatos) 161 ; 
Marc 157; Patricius 155, 159, _con· 
sul 159, patrice 159 ; Valentinien 
ΠΙ, 149, auguste 149. 

cesar pour ι•occίdent: Antbemius 
(sous L6on Ier) 152, auguste, cou· 
su1 152, magister (?} 153, magister 
utriusque militiae 152, maitre des 
offices {?) 153, patrice 152, μάγι
στρος 153. 

Cesarat 159. 
Clarissime: Constance, Ju1es 140, con· 

su1, nobilissirne, patrice 140; Datia· 
nus 141, comte, consul, notaire, 
patrice 141. 

Clarissimus, vir, cf. clarissime. 
Commandant du corps des Marten· 

siens : Petronius. 14~, patrice 141 
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Con1mandant la Garde imp6riale: 
Theodoric YAmale 164, consul or
dinaire, patrice, stratelate πραισέν
του; apo upatόn, dπδ ύπάτωv 164. 

Connnissaire .imp6rial 152; Anatolios 
147, consul 146, ex-consul 147, ma· 
gisteι· 1nilituπι, p1•aesentalis, magister 
ut1•iusque militiae per Oι·ientem 146, 
mαgnificentissirne 141, maitre des 
offices 146, patrice 146, 147, glorio· 
sissinιe stratelate 147, stratege d' 0-
rient 146. 

Comte: Datianus 141, clarissimus, vir, 
'ConSul, notaire, patrice 14:1; Ν ο· 
mos 149, consul 149, consul ordi· 
naire (ex), gloriosissime ex-maitre 
des offices 150, magiιificentissime, 

maitre des ofίices 149, patrice 14.6, 
149, 150, s6nateur 150; Ostrys 155. 

Comte d 'Afrique : Boniface 153. 
Comte des teaeres: Ar6obinde 148, 

150, consul 1 patrice 148, 150, stra
te!(e 148. 

Comte des largesses sacrees : Anth6· 
mius (sous Arcadius) 142, magiste1· 
of(iciOrum, patrice 142, .pr6fet du 
pr6toire 142, 150, 152, pr6fet du 
pr6toire dΌrient 142. 

Consu1 : Aetius (sous Th6odose JI) 145, 
magister equitum, magister ut1·iusque 
militiae, patrice -145 ; Albinus, Ru
fus 140; Anatolios 146, commissaire 
imp6ria], ex-consul, gloriosissime 
strat61ate 147 1 magister militum 
pr.aeserιtalis, magister utriusque mi
liliαe per Oι·ientem 146 1 magnificen
tissime 147, maitre des officeS 146, 
patrice 146, 147, stratege d'Orient 
·146; Antb6mius (sous L6on 1er) 152, 
aug-uste, cesar pour l'Occident 152, 
magister (?) 153, magiste1• utriusque 
1nUitiae 152 1 maitre des offίces (?.) 
153, · patrice 152, μάγισ1:ροι; 153; 
Ar6obinde 148 1 150, conite des- f6-
d6r6s, patrice 148, 150, stratege 
148 ; Anriatos 161, magistros, pa
triee, strat61ate de 1a Garde- imp6· 
riale, στρατηλάτης i'οϋ με'jιάλοv- Πeαι-

σέvτου 161; Aspar 148, 153, cOnSul 
suffectus 154, patrice 154 et n. 9, 
stratege 154; Constance,- JuleS 140; 
clarissime, nobilissime, patrice 1_40 ; 
Constantios 158, 6par'que,_ patrice 
158, Curtos Jean ( cf. Gibbos, Jean ?) 
161, patrice 161 ; Cyrus- 148, epar
que, patrice, prefet des pretoireS 
148; Dalmatios 141, censo1· 141ι pa
trice · 140; Datianus 141, clarissi
mus, vir, comte, notaire, patriCe 141; 
Eutrope 143, cubiculaire 143, pa~ 
trice 143, 146, pr6posite 143, pr6p0-
site de la Chalnbre 143- 144; Fld·~ 
rentiOs ινe• S.) 149, ex-consul, glo• 
riosissime ex·prefet des pr6toires, 
magnificentissime, patrice e:X-patri~ 

ce, senateur 149.; Gibbos, Jeaή (cf.· 
Curtos, Jean ?) 162, Marcien 158, 
auguste 154, magister militum, p8:~ 
trice 158; Nomos 149, comte 149, 
consul ordinaire (ex), glo1·iosissime 
ex-maitre des offices 150, magnifi
centissime, maitre des offices 149

1 

patrice 146, 149, 150, sen~teur' 150 j 

Optatus (?) 140, patrice 140; Pa· 
tricius (fHs dΆspar) 159, cesar 155, 
159, patrice 159; Plinthos 147, stra~ 
t61ate 147; Protagenes .151, consul 
ordinaire (ex)l eparque (ex), patri
ce 151 ; Senator 151, patrice, s€na~ 
teur 151; Studios (sous L€on }er) 
159, patrice 159; _Tatien (?) 152, 
6parque de Constantinople, patri
ce 152, prefet du -pretoire 150; Tau~
ruS 151, patrice 148, 151, pr€fet .des 
pr€toir:es 151 ; Tb€odoric 1"-Amale 
164, commandant de la Garde im
p€riale, patrice, strat61ate πραισέν
τοv~ apo upat6n άπδ ύπάτων 164, ze« 
non 160, auguste, magister -~ilitum 
per Orientem, magister militu1n per 
Thracίas, _patrice 160. 

Consul (ex): Anatolios 147, commis
saire imp€rial 147 '· consul 146, glo~ 
riosissime stratelate 147~ magistef. 
militum praesentalis, magisίer u
triusque mίlitiae per Orientem 146, 

.. 

' 
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magnificentissime- 147, maitre des 
offices -146, patrice 146, 147, stra
tege _d~Orient 1-16 ;· Basiliscus 154, 
drongaire de Ia Veil1e, magistet• 
milit-um 156, patrice 156, 159, stra
tege de Thrace, stratop€darque 156. 

Consul fictif: cf. consul honoraire. 
Consul honoraire ou fictif: · Adarnan

tios- 160; patrice, prefet de Ia- Ville 
(ex), πολιάρχων )60. 

Consul ordinaire (ex) :-- FJorentios (Ve 
s.) 149,_ consuι gloriosissi1ne e~ pr6· 
fet des pr6toires, ·magni{icentissitne, 
patrice, ex ~ patrice, senateur 149 j 

Nόmos 150, comte, consul 149, glo
riosissime ex-- maitre des offices 
150, magnifWentiSsime, maitre_ des 
offices 149, patrice- 146, 149, 150, 
s€nateur 150: Protagenes 151, con· 
sul, eparque (ex), patrice 151. 

Consul suffectus--:.-, Aspar Ί53, consul 
148, Ι-53, pa·trice 154: et .n. 9,- stra
tege 154. 

Consulat 143, 144. 
Cubiculaire: Antiochos 147 1 ·patrice, 

pt6posite 147 ;-- Eutrope. 143; con · 
sul.r-143, patrice 143-,. 14-6, pr6posite 
143, pr€posite de la Cbambre 143-
144. 

Drongaire de la Veil1e : BasiHscus 156, 
ex · consul 154, 1nagister militum 
156. ·patrice 156, 159. stratege de 
Tbra:ce,- stratop€darque 156. 

Duc "d 'Al.exaΠ:drie ~-·,Art6mios 140, pa· 
trice 140. 

Eparque: Constantios 158, consul pa
trice -158 ;- Cyrus· -148,._ consuι·: 148, 
patrice~ prCfet des pr6toires- 148; 
Eudoxios 140, patrice 140. 

Eparque (ex): Eugatos t?) 151, patrice 
151; Protagenes 151, consul, con· 
sul ordinaire-(ex)~:, patrice 151~ 

Eparque de Constantinople: Pr-Oc-tos 
150,· patrice,_ prefet.de,)a Ville:-150 ;-" 
Tatien 152, consul (?), patric.e 152, 
Pr6fet du pr€toir.e· 150; 

Eparque- de -Constantinople cf-. pt:6fet 
de )a Ville. 

Excubiteurs 155, 163. 

Gloriosissitne: Anatolios 147 1 Commis
saire imp6rial 147, consu1146-,.ex • 
consul, glo1•iosissirιte stratelate 147 1 

1nagiste1• militun~ praesentalis, 1'i'U!gi
ster utriusque militiae _ pe1• Q1•ie_rιten~ 

146, magnificentissime 14-7, :ιήaitre 
des_ offices 146, __ patrice 146,- '}47_, 
stratege dΌrient 146 ;.' Flor-entio!'i 
(V_e s.) 149, consul, consul (ex), glo· 

• riosissime ex- p_retet des prHoires, 
1nagni(icentissime,"_patrice; e~- pa· 
trice, s€nateur 149 ;. ·Nomos .. _149; 
co.mte, consul 149, consul or_dinaire 
(ex), glω·iosissi~ne ex · maitre :de'S 
offices 150, 1nagni(icentiss_ime; mai· 
tre des offices 149, patrice 14~,:.Η9, 
150, s€nateur 150. 

Magister (?)·:' Anth6mi:us (sous L6on 
Jer) 153, ·augustel cesar pour -l'Oc· 
cid ent, cons al, magister _: uH·ius(ιue 
mllitiae 152;, maitre -des. offices ;(?)· 
1'53, patric~ 152, μάγισr.r;ο,~ 1.53.-

Magister -equitum ._.,_ A€6us (sous·. Th6o· 
dose. Ill145,·consu1, mafιister_ utrius
que militiae, patrice 145 .. · 

.Magister militum: 'Basiliscus _156. 1--con
sul (ex) 12, d:rongaire .de l:a: Veille 
156, patrice 156, .'15'9,.-.stratege 'de 
Tbrace, stratop€darque 156 ;. :'M'ar· 
cien 1581 auguste 154,· con.sul;.: pa
.trice Ί58. 

Magister militu1n per Orientem_-,-_.·AΊt:da

bur 154, patri_ce 153~ 154, st-rati:ge 
15.4; Z6uon Sl-60, ,auguste, consul, 
magister' militum per Th1•aCias,. pa
trice 160. ' 

M'agiste1· militUm praesentalis-:- ·:Anato· 
Jios 146, commissaire -imp~riaE~147, 
cons'u1146, -ex- c:onsul;-g:loriιisissinιe. 

stratelate . .147, 111agj.ste1'" -U.triusque 
mil.itiάe per: Orienterιι 146, magni(i
centissim~ 147,-maitre des offices '146, 

. patric_e-146; 147 I stτatege d'Orient 146. 
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Magister militut1t pet• Th~·acias: Zfnon 
160, auguste, consul, magister mi
litum pet• Oι·ierιteπι, patrice 160 

Magister o{fϊcioru1n (sous Arcadius) : 
Antlϊemϊu_s 142, con1te des larges· 
ses sacrees,- p'atrice 142, prefe_t du 
prftoire 142, 150, 152, prεfet du 
pretoire dΌrient 142; Aurflianos 
145, patrice, prefet des pretoires 
146 et n. 2. 

Magister utriusgue militiae: Aftius 
(sous Thfodose Π): 145, consnl, 
magister ecιuitum, patrice 145; An· 
themius -(sous Lfon reη 152, augu 
ste, cesar 'pqur 1Όccident consul 
152, magfster -(?), maitre des offi· 
ces (?) 153, patrice 152, μάγιστρος 153. 

Magistet• utt•iusque militiae per Orien
tem: Anato1ios 146, commissaire 
imp6ria1147, consul 146, ex·con· 
su1, glorίosissime stratelate 147, 1na· 
gister mililum praesentalis 146, ma· 
gnificeι~tissime 147, maitre des offi· 
ces 146, patrice 146, 147, stratf:ge 
d Όrient 146. 

Magistros: 139; Addan 139; Arma
tos 161, consul, patrice, stratι§Iate 
de la Garde imp6ria1e, στeατηλάτης 
τοϋ μεγάλου πραισέντοv 161 i Bι§ros 

139; lllos 162, patrice 162 et n 5, 
stratege de tout l'Orient 162 ί Kal· 
listratos 139 ί Longinos 161 ; Oly· 
brios (sous Constantin Jer Ie Grand) 
139, patrice, pr6posite 139; Our· 
bikios 139, patrice, prι§posite 139, 
140 ; Philoxenos 139 ; Prόtasios 139 ; 
Skombros 139. 

μάγιστρος (?): Anth6mius {sous L6on 
rer) 153, auguste, cesar p<.iur l'Oc· 
cident, consul 152, magister (?) 153, 
magister utriusque militiae 152, mai· 
tre des offices (?} 153, patrice 152, 
μάγιστρος 153. 

Magni(icentissitne: Anatolios 147, com· 
missaire- impι§rial 147, consul 146, 
ex • consul, gloriosissime strat61ate 
147, magistei· militum praesentalis, 
magiste1· utriusgue militiae per Ο· 

rientent, maitre des offices 146, pa· 
trice 146, 147, strat~ge d 'Orient 
146; Florentios (V 8 s.) 149, consul, 
e:κ;-· consul, gloriosissime ex · prefet 
d~s pr6toires, patrice, ex- patrice, 
s6nateur 149; Nomos 149, comte, 
consul 149, consul ordinaire {ex), 
gloriosissime ex · maitre des offices 
150, maitre des offices 149, patrice 
146, 149, 150, senateur 150. 

Maitre des offices: Anatolios 146, 
commissaire imp6rial 147, consul 
146, ex. consul, gloriosissime stra
tetate 147, magister militum prae
sentalis, magister utriusque militiae 
per Orientem 146, ntagni(icentissime 
147, patrice 146, 147, stratege d'O
rient 146 ; Anth6mius (sous L6on 
ιer) (?) 153, auguste, cesar pour 
lΌccident, consul 152, magister (?) 
153, magister utriusque militiae, pa
trice 152, μάγιστρος 153; Helion 
149, patrice 146, 149; Hi1arion 158, 
patrice 158; Nomos 149; comte, 
consul 149, consul ordinaire {ex), 
gloriosissime ex · maitre des offices 
150, magnificentissime 149, patrice 
146, 149, 150, senateur 150; Pro
cope 150 ·151, patrice 148, !50, 151, 
stratetate d "Orient 148, 150. 

Maltre des offices (ex): Patricius 157, 
160. 

Maitre des offices (ex), (gloriosissime}: 
Nomos 150, comte, consul 149, con
sul ordinaire {ex) 150, magni(icen· 
tissitne, maitre des offices 149, pa· 
trice 146, 149, 150, senateur 150. 

Nobίlissirιte: Constance, Ju1es 140, cla
rissi1ne, consul, patrice 140. 

Notaire: Datianus 141, clarissimus 
(vir), comte, consul, patrice 141. 

Parakimoωf:ne: Basile 156 ; Euphra· 
tas 140, patrice 140. 

Parens p'i·incipum: Stillicon 143, 146. 
πατήρ 152. 
Patrice : Ada1nantios 160, consul ho· 
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noraire ou fictif, prefet de la Ville 
(ex), πολιάρχων 160; Aetius (sous 
Th6odose Il) 145, consul, magisfer 
equitum, magister utriusque rnilitiae 
145 ; Aetius (sous Valens) 141, Ana· 
tolios: 146, 147, commissaire imp6· 
ria1147, consul 146, ex · consu1146, 
gloriosissime stratelate 147, magister 
militum praesentalis, magister mili· 
tum p;oaesentalis, magister utriusque 
militiae per Orientem 146, magni(i
centissime 147, maitre des ·offices, 
stratege d Όrient 146 ; Α nthe1nius 
(sous Arcadius 142, comte des lar
gesses sacrees, magister officiorum 
142, prι§fet du pr6toire 142, 150, 
152, pr6:fet du pr6:toire d Όrient 
142, Anthιimius {sous L6on Ierι 152, 
auguste, cesar pour IΌccident, 
consul 152, magister (?) 153, magi· 
ster utriusque militiae 152, maitre 
des offices (?) 153, μάγιστρος 153 ; 
Antiochos 147, cubiculaire, pr6:po· 
site 147; Ardabur 153, 154, magi· 
ster mililum per Orientem 154, ex . 
patrice 153,6, stratege 154; Αrέο· 
binde 148, 150, cόmte des f6deres, 
consul, stratege 148; Armatos 161, 
consul, magistros, stratelate de Ia 
Garde impι§riale, στρατηλάτης τού 

μεγάλου πραισέντοv 161; Arsέnios 
143, basiteopator βασιλεοπάτωρ 142; 
Artemios 140, duc d'Alexandrie 140; 
Arynthaeas 141, senateur 141; Aspar 
154 et n. 9 ; Aurέlianos 146 et n. 2, 
magistei• o((iciorum 145, prefet des 
pretoires 146 et η. 2 ; Basileios 142; 
Basiliscus 156, 159, consul (ex) 154, 
drongaire de la Veille, magista 
militum 156, stratege de Thrace, 
stratopedarque 156 ; Candidos 157; 
Clarianos 161 ; Claudios 160, que· 
steur 160; Constance, Jules 140, 
clarissime, consulι nobilissime 140; 
Constantios 158, consnl, eparque 
158, Cyrus 148, consul 6parque, 
pr6:fet des pr6:toires 148, Dalmatios 
140, censor, consul 141 ; Dareios 139; 

Datianus 141, clarissimus, vi1•, comte 
consul, notaire 141 ; Dexiocrates 149 ; 
Domninos 139; Eleuthlirios 140, ase· 
cretis 140 ; Euboulos 139 ; Eudoxios 
140, 6parque 140; Eugatos (?) 151, 
eparque (ex) 151 ; Eugenios (sous 
Constantin ιer le Grand) 139; Eu· 
genios (sous Th6odose rer 1e Grand ) 
142; Euphratas 140, parakimomene 
140 ; Eustorgios 140 ; Eutrope 143, 
146, consul, cubiculaire, preposite 
143, pr6posite de la Chambre 143, 
144; Florentios (lνe s.) 139 ; Flo
rertios (Ve s.) 149, consul, consul 
{ex), gloriosissitne ex- prefet des 
pr6toires, ~nagnificentissime, patrice 
(ex), senateur 149; Gaϊnas 144, stra· 
tetate des deux milices 144; Galw 
bios 157; Hdliόn 146, 149, maitre 
des offices 149 ; Hemon 168; Hila· 
rion 158, maitre des offices 158; 
lllos (111us, I11ous, 111ys) 162 et n. 
5, magistros, stratf:ge de tout ι·ο. 
rient 162 ; Jordanes 144, stratetate 
dΌrient, stratelate dΌrient et des 
autres peuples d 'Asie Mineure 144, 
Julios 151, cf. J ules ; Lausus 144, pr6· 
posite 144 ; Lέontios 163 ; Matcien 
158, augnste 154, consul, magistet· 
1nilitum 158; Maurianos 139; Mau· 
ros 139 ; Michel 140, protovesHaire 
140; Modestos 139; Nepos 159 ; Now 
mos 146, 149, 150, comte, consul 
149, consul ordinaire (ex}., glorio
sissiιne ex · maitre des offices 1-50, 
magnificentissime, maitre des offices 
149, senateur 150; Odoacre 163, 164; 
Olybrios (sous Constantin 1er le 
Grand) 139, magistros, preposite 
139 ; Olybrios 169; Optatus 140, con
sul (?) 140; Ourbikios 140, magistros 
139, preposite 140 ; Patricius (fils 
dΆspar) 159, cesar 155, 159, consul 
159 ; Pέlage 163, silentiaire (ex) 163 ; 
Pέtronius 141, commandant du corps 
des Martensiens 141 ; Probos 139; 
Proclos 150, 6parque de Constanti
nople, prefet de la -Vίlie 150.; Ρ1·ο· 

............................................................................ 
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_cope 148, 150, 151, maitr-e des ·όffi~ 
ces 15_0 --151, stratelate d Όrient 
148, 150, Pt•otagιinJs_ 151, consul, 
cortsul ordinaire (exl, 6parque (ex) 
151, Rhodanos 139; Rufin (?) Η4, 
prffet 143, prefet des pretoires-144; 
Salloustios 139 ;_Senatoι· 151, con
sul, seήateur 151 :; Seυere 164, s_fna
teur _164 ; SιivB1·os -139 ;·8pho1·akios 
145; Stoiidios (sous Cons-tantin rer 
te'-Grand) 139; Stoudios (sous --Leon 
Jer) 159, cO.nsu1159; -Tatien 152, -eon• 
·sul (?), _eparque de Constantinople 
152, prefet du pretoire· 150; 1'aH-
1'US 148, 151, consul. prffet: des 
pretoires 151 ;- ThιiagιinBs 159, ar
chonte -dΆthenes, regent de l'Uni
versite d"Athenes 159,. Tlι6odoric 
145; Thιiodίn·ic lΆmίιle -164-, cόm

mandant de 1a Garde :itnperia1e, 
consu1 ordinaire, strat61ate πραι

σέvτοv~ apo upatiin, dπό ύΠάτων 164:; 
Theod01•us 141 , πρώτο~ έν πατρικlοι~ 
141; Z€ndn 160, aιίgusteΊ _-consul, 
magiste~· militum per Orientem, ma
gister militutn per Thracias 160 ; 
Zotikos 139, protov-eStiaire 139,9. 

Patrice (ex): Ar-dabur 153,6. magistn 
milit.utn-::.per- Ot•ientem 154, patrice 
153j 154, stratege 154 ; Flσreutios 

_;(V-e"s) 149, con'sιi1, consul (ex). 
·.gzoriόsissi·rne ex - prffet des -PrHoi
·res, magni{icentissime, patrice, se
'nateur 149. 

Patrice militaire :· Ricimer 152. 
PatriC.iat;. 139; .144, 147,12, 153,6 1' 1591 

163 .. 
Patricius 1141~ 
P-atrikios·139. 
Πολιάρχf»ν: · Ad8.m3.ritios 160t- .consu1 

honoraire Ou- fictif,· -ρatrice, prefet 
de la Vil!e (ex) 160. 

Pr6fet: Rufin 143, -- patrice · .(?)__, prefet 
deS ·ρr6toires 144. 

Prefet:du prktoire·: A6tίus 145,- pt6fet 
de -1a Ville 145; An-th6miu·s (sous 
Arcadius) Ί42ο:-~15ΟJ: 152-, comte des 
Iarges·ses sacre-es, Hiagisfer ί:Jfficio-

ΓU}n, patrice, · pr6fe't du pretoire 
d'Orient 1421 Arcadio's 163, Arir6-
lianos 146 et n. 2, raagiste'r iιf(icio

ruπι..- 14q, patrice· 146 et -Π. 2;- Cy
rus 148, consul 148,· ι§p'arque, pa· 
trice 148 ; Rufin 144, pa:.trice (?) 

144, prefet 143 -i Tatien Ί50, con· 
sul ~?), eparque de Constantinόple, 
patrice 152; Taurus 151, consuι151, 
patrice 1481 151. 

p·refet -(ex) des pretOires _ {gloriόsissi
me}: --Florentios (Ve s:) 149, con
sul, consuι (ex), niagnificentissi1ne, 
patrice, patrice (ex), senateur 149. 

Prefet du pr6toire d 'Orient: Antbe
mius (sous Arcadius) 142~ comte 
des 1argesses sacrkes, magister o{fi
cioi'um, patrice 1421- prefet du pre
toire 142, 150, 152. 

Pηffet d·e la Ville 155 ;~ -Aetius 145, 
pr6fet du pr6toire 145.: :Proclos_.-1501 
epa-rqe d_e ,ConStan.tinop1e., pati'ice 
150. 

Prefet de la Villeί·cf. eparque de Con
stantinople. 

Pr6fet de la Ville (ex): Adamantios 
160, consul honoraire ou fictlf, pa
trice, πολιάρχων '160. 

Preposite 147; Antiochos 147, cubicu
--1aire, patrice 147 ; ,_ Eutrope 143, 
consul cubiculaire· 143, patiice-143, 
146-, pr6posite· de la· Cbambre 143-

- 144 ; Lausus-144, -.patrice 144~; ·Oly-
-br'ios 139, magistros ·ρatrice -139; 
Ourbikios 140~ magistros, _patrice 
139, 140. 

Prι§posite. de :la Cbambre: Έιitrqpe 
14D- 144,- consuJ, cubicu1aire _-143 1 
ρatrice 143, '14.6, _'preposite 143. 

Primicier des notaires: Jean 153. 
Πρώτος -έv πd.τρικlοις:- Thι§όdorus -141, 

patrice 141: 
Protovestiaire :: -Mίchel :140, -_p.atrice 

_,140 ί ZOtikos 139,9, ρatr_ice _139. -) 

Q~~_steur : :cιaudios 1601·, ρatrice ~: 160. 

Rι§gent ·de l'Universitέ· d.!λthenes: 

' 

\ 
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Tbeagέn_~s 1~9, _ar_chonte d'Athe~ 
neS1 patrice 159. 

Sέnateur 16_2_; Arynthaeas 141, pa· 
trice_ 14~·_; ,Flo_rentios {V~ s.) 149 1 
consul1_ . consul ( ex}, glo1•-iosissin~e 

ex ~ pretet des prέtoires, tπagni{i
cι:;ntissi1_ne, patrice, patrice (ex) 149; 
,Nomos 150,.comte, co_nsul149, con: 

.. .sul ordinaire_ ( ex),. 9lo)·iosissime ex -
maitr~ des offices 150, magnifi_cen
tissime, maiιre des offices 149, pa
trice 14_61 149, 150-; Senator 151, 
consu1, patrice 151; severe 164-. 
patrice 164. 

Sil~ntiaire: Pέlage 164. 
Silentiaire (ex) 163; Pι§lage 163, pa~ 

trice 163. 
St_ratege: Anaxilla 148; Ansitas 148; 

:Ardabur 154. 1nagiste_r 1nilitum ·ιJer 
Oι·ientem 154, patrice 153_, 154, ex
patrice 15316; Areobinde 148, comte 

__ des tederes, consut,· patrice 148, 
150; Argagisklos 148 ; Arintheos 
148 ; Aspar 154, consul 14_8, 153, 
consul su{fectus 1541 patrice 154 et 
n. 9 ; Germain 148 ; Iobindos 148. 

Str~tege dΌrient: Anato1ios 1461 conι· 
missaire _imρerial 147, consul_ 146, 
ex- consul,_ glo,·iasissinιe stratelate 
14 7/ ·magister militum ·praesentalis, 
magistet• utriusque mititiae per Ο· 
rientem 146, tnagnificentissitne 147, 
maitre des offices 146, patrice 146, 
147. 

Stratege de tout l'Orient: Illos 162, 
magistros 162, patrice 162 et n. 5. 

Stratege de Thrace : Basiliscus 1561 
consul (ex) 154, drongaire de la 
Veille, rnagiste1· rιtilitum 156, pa
trίce 156, 159, stratopέdarque 156, 

StrateJate: Plinthos 147 1 consul 147. 
Stratέlate {glω·iosissime}: Anatolios 

147 1 comissaire imp6rial 147, con
sul 146, ex- consul 147, magister 
mititu1n p1•aesentalis, 1πagister utriu
sque- militiae per Ot•ientem 146, ma
gni{icentissiHιe 147, maitre des offi-

ces 146~ patrice 146,- 147, stra.tege 
d Όrient 146. 

.S'tratelate de la. Garde imp6ria1:e :. Άr· 
matos 161 1 consu1, magistr.os, ·ρa· 
trice, στρατηλάτης τοϋ μεγάλου πραι
σέντου 161. 

strat61ate τοϋ μεγάλου πραιdέν.του Ar· 
matos 161, consul, magίstros, pa
tric-e,. stratetate _de la .Garde~ impe
riale 161. 

Stratetate 'des deux -milices~ Gaϊnas 
144, patrice 144. 

Str.atelate d'Orient: Jordanes 144; ρa· 
trice, strat61ate d Όrient· et- -des 
autres peuples d' Asie Mineure 144; 
Procope 148, 150, maitre des :offi· 
ces 150 ·15!, patrice 148, 150, 151. 

Strat6late dΌrient et des.autres- peu· 
ples d' Asie - Mineure : J ordanes 
144:1 patrice, strat61ate· d'Oriedt 144. 

Strateιate _πραισέντου: Thι§odoric ΙΆ· 
male 164, commandant de la Garde 
impι§ria1e, consul ordinaire, patrice, 
α po upat6n, άπό_ ύπάτων 164. 

Stratopedarque·: ·Basiliscus ··156, con· 
sul (ex) ~54, drongaire de la -Veille, 
magiste1· ntilitun~ 156, patrice 156, 
1591 stratege de Thrace 156; Ru· 
sticius 156. 

Ύπάτων~ άπό: Thέodoric 1' Amale 164, 
commandant de la Garde impe
riale, consul ordinaire, ]Jatrice 
strateiate πραισi-ντου 164. 

ΙΙΙ. Index des noms geographiques. 
Afrique, comte d': Boniface 153. 
A1exandrie, duc d": Art6nιios J4.01 pa-

trice 140. 
Asie · Mineure, stratelate d Όrient et 

des autres peuρles d": Jordanes 
144, patrice, stratelate dΌrient 144. 

Athenes, archonte d •: Theagenes 159, 
patrice, regent de l'Universite d'A
thenes 159. 

Athenesl rι§gent de l"Universite d': 
Theagenes 159, archonte d"Athe
nes, patrice 159. 

~--------------1--------------
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Constantinople, €:parque de: Proclos 
150, patrice, prefet de Ia Ville 160; 
Tatien 162, patrice 152, prefet du 
pretoire 150. 

Martensiens, commandant du corps 
des: P6tronius 141, patrice 141. 

Occident, cesar pour 1': Anth€:mius 
(sous L€:on 1er) 152, auguste, con
sul 152, magister (?) 153, 1nagister 
utriusque militiae 152, maitre des 
offices (?) 153, patrice 152, μάγι

στρος 153. 
Orient, prιHet du pretoire d ·: Anth€:

mius (sous Arcadius) 142, comte 
des Iargesses sacrees, magister of
ficiorum1 patrice 142, prefet d·u pr€:
toire 142, 150, 152. 

Orient, stratege d": Anatolios 146, com
missaire imp€:rial 147, consul 146, 
ex- consul, gloriosissime strat€:late 
147, magisle1• militum praesentalis, 
1nagister utriusque mililiae per 0-
rientem 146, magni{icentissirne 147 
maitre des offices 146, patrice 146, 
147. 

Orient, stratege de tout 1': Illos 162 
magistros 162, patrice 162 et n. 5. 

·Orient, stratetate d': ]or.danes 144, pa
trice, strateiate d 'Orient et des au
tres peuples d 'Asie • Mineure 144; 
Procope 148, 150, maitre des offi
ces 150- 151, patrice 148, 150, 151. 

Orient et des autres peιφles dΆsie • 
Mineure, strate1ate d': Jordanes 
144, patrice stratetate dΌrient 144. 

Orientem, magister militum pet•: Ar· 
dabur 154, patrice 153, 154, ex
patrice 153,6, stratege 154; zenon 
160, augnste, consul magister mili
tum pe1· Thracias, patrice 160. 

Orientem, magister utriusque militiae 
per: Anatolios 146, commissaire 
imperial 147, consul 146, ex · con
sul. gloriosissime stratelate 147, ma
gister militum praesentalis 146, ma· 
gni{icentissime 147, maitre des of
fices 146, patrice 146, 147, stratege 
d'Orient 146. 

Thrace, stratege de: Basiliscus 156, 
consul (ex) 154, drongaire de la 
Veille, magistn militum 156, pa· 
trice 156, 159, stratopedarque 156, 

Thracias, magister militum per: ze
non 160, auguste, consul, magister 
militum per Orientem patrice 160. 

R. GUILLAND 

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΝ 

ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΒΛΑΣΤΑΡΗ 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΟΥΝΑΛΗ ΚΡΙτΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΣΥΜΒΟΛΉ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝτJΝΩΝ ΝΟΜΟΚΑΝΌΝΩΝ • 

Τi)ν προσοχi)ν τών περt τοUς μεταβυζαντινούς νομοκάνονας άσχολη· 

'8έντων Ερευνητών είλκuσαν καtd κύριον λόγον δύο εργα, ό νομοκά\·ων τοϋ 

ΜανουiJλ Μαλαξοϋ και ή Βακτ11ρία τών 'ΑρχLFQέων. 'Εκ τοϋ έναντίου, ή 
τοϋ Κουνάλ1] Κριτοπούλου ε!ς δ1]μώδ1] διάλεκτον παράφρασις τοϋ Συντά· 

yματος τοu Ματl!αίου Βλάσταο11' έλαχίστ11ς μέχρι τοuδε ήξιώ1!11 μελέτt]ς, 
αί όλίγαι δε μόνον γραμμαί, τας όποίας άφιέρωσαν είς αύτi)ν ό σοφός νομο· 

διδάσκαλος Zacbariae von Lingentbal' καί παρ' ήμίν ό διακεκριμένος 

έQευνητi)ς τών πηγών του βu,αντινοϋ και μεταβυζανtι'\'Οϋ δικαίου χ. Δημή-

* Σuντομογραφίαι: 
Σύνταγμα= Γ. Ράλλη· Μ. Π ο τ λ η, Σύνταγμα τών οfi>είων καί ίερών κανό· 

νων, τόμ. 1 · 6, Ά#ijναι 1852 • 1859. 
ΕΒΕ = Έ{fνική Β•βλιο{fήκη τijς 'Ελλάδος. 

1 CΩ; ft-έλει λεχ&η καtωτέρω, σελ. 177 έπ., εί.~ τα χφ.:t, &τι να έμελέτησα, ή παρά· 
φρασι~ τοiί 1\ριτοπούλου δΕν έμφανίζsται ώ~ παράφρασι~ μόνου τοϋ Συντάγματος 
τοϋ Βλάσταρη, &λλ' ώ; συμπίλημα Εκ τοϋ Συντάγματος τοϋ Βλάσταρη καl τijς Έξα· 

βίβλου τοϋ "Αρμενοπούλοu. "Επειδή δμως; Εχει έξeνεχ{}ή καl ή γνώμη Οτι εfι; ώρι· 

σμένα χφα έ'χομεν παράφρασιν μόνον τοϋ Σ:uντάγματος. τοϋ Βλάσtαρη (βλ. είδικώ
τερον καtωτ., σελ. 178 έπ. ) προέκρινα τΟν έν τ φ κειμένψ χαρακτηρισμΟν toiί έργου 
ώς παραφράσεως τοϋ Συντάγματος τοϋ Βλάσταρη, συμφώνως άλλωστε καί πρΟς τΟν 
τίτλον πάντων τών χφων. 

2 Βλ. Ζ a c h a r i a e, Historiae juris Graeco- roιnani delineatio ( 1839 ), 
σελ. 88 έ;ι;., τ ο U α 'ύ t ο ϋ, Die juristischen Handschriften der Athener Biblio
thek, έν Archiv fίir mittel- und neugriechische Philologie (τού Μ.. Deffner ), 
τόμ. 1 ( 1880 ), σελ. 222, τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, Geschichte des griech .• rδm. Rechtss 
( 1892 ), σελ. 46. Εtς τΟν Zachariae σs:ηQiζονται ό Μ ο r t r e u i 1, Histoire du 
droit byzantin, τόμ. 3 ( 1846 ), σελ. 462 έπ. και ό Η e i m b a c h, άρ&ρον Grie
chisch ~ rδmisches Recht, Εν τfi ΈγκuκλοπαιδείfΙ τών Ersch- Gruber, τόμ. 87 
( 1869 ), σελ. 49. 
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τριος Σ. Γκίνης 1, περιέχουσιν δ,τι οϋσιωδέστερον περl τiiς πηγfjς ταύτης 

1!χει γραφij. 
cH παράφρασις έν τούτοις τοϋ Κριτοπούλου είναι άξία έγγυτέρας μελέ· 

της, ού μόνον διότι αϋτη άποτFλεί τΟ άρχαιότερον έκ τών μέχρι σήμερον 
γνωστών μεταβυζαντινών νομοκανονικών Εργων, άλλα καl διότι 1]σκησεν, 
ώς θέλει έκτε-δη κατωτέρω, έπίδρασιν κατ& τiιν σύνταξιν μεταγενεστέοων 
νομοκανόνων. 

,_u08εν έ{}εώρηό-α :σκ:όπιμον_ -δπως, Uποκινών τΟ πεοl τiιν .παράφ·ρ_ασιν 

ταύτη ν ένδι_αφέρον,- δημοσιεύσω τα _πρρίσματα τfις ύπ· έμοϋ γενομένης μελέ· 
της τσϋ έν λόγφ Εργού, "καίτοι ταϋτα στήρίζονται έπί περιωρισμένου άρι
Ιίμοϋ χφων, i\τοι των ύπ' &ρ. !402, 1426, 2302 καi 3045 τjjς Έι!νικijς 
!)μ ων Βιβλιοι!ήκης ( ΕΒΕ). 

Ι 

Μετ~ άσφαλείας δυνάμε-δα να συμπεράνωμεν δτι η περί fi; δ λόγος 
Παράφρασις τοϋ Κουνάλ.η ,ΚQιτοπούλου 2 συvετάγη έν ΒερροίQ.ι ώ; έκ- -τη·ς 
μ-νεiας της πόλε ω; ταύτης- έν τfi &κολού{}ψ περικοπϋ : «Τούτο τfjς- πeογα
μιαίας δωeεiiς εlς την Βέρροιαν δταν δ.ποθάνη ό 11νδρας, ή γvναίκ·α του, έdν έχη 
παιδία μετ' έκείνον, εί μεν εlναι δ.πάνδρευτος έως τέλους καl ζοϋσι τα παιδία 
της,- εχει και έκείνη εξω δ.πd τd: εVρισκόμενα τfjς προικός της j.ιίαν μοίeαν 
ώσd:ν κai ~τd παιδία- της ... Ν 5• ~Ενισχύεται δΕ τΟ συμπέρασμα τοϋτο και έκ 
τilς &κολού"θου περικοπης, έν iJ δ Κρι τόπουλος έπεξηγών τΟν ι' κανόνα της 
Δ' Οίκουμ. Συνόδου, άπαγορεύοντα είς τΟ'Uς κληρικοVς Οπως κατατάσσων· 
ται είς τ ας: έκκλησtας δύο--πόλεων, λέγει: <(Ότι δόξης ματαίας εlναι τούτο, 
νCι κρατεί και την έκκλησlαν, όποϋ έχειροτονήθη είς τΟ κάστρ01' τούτο και- νd 
λέγεται κατd λόγον ό σκευοφύλαξ Βερροlας, νd κρατεί και την έκκλησlαν 
tJπού Vπάγει ϋστερον και νd ?:iγ_εταί μέγας σ.ακiλλάριο~ Θεσσαλονlκης» 4• 

.ι. Βλ. Δ. Γ κ ί ν η, Περί τi]ν μετάφρασιν τfις Έξσβίβλου ύπΟ τοU Άλεξίου Σπα
νοίi, έν Τόμφ Κ. 'Αρμενοπούλου (-1952 ), σελ. 174, σημ. 4, τοϋ αύtοϋ, Περ(· 
γQαμμα ίστορίας τοU μεταβυζσντινοU δικαίου, εν ΕΕΒΣ, τόμ. κς' ( 1956 ), σελ. 169; 
t ο υ α-ύ i ο u, Κείμενα βυζαντινοϋ καl μεταβuζαντινοϋ δικαίου είς χειρογράφοuς έν 
Έλλάδc κώδcκας ( 1963 ), σελ. 19. 

2 ·Εtι;- τούς τίτλους τών· χφων οδcος φέρεται i1λλοτε μέν ώς Κρ·ιτόπουλος, άλλοtε 
δε ώς Κρητ-όπΟuλος. Κα{}' όσον γνωρίζω, ό Κουνάλης Κριτόπουλος εtναι γνωστΟς- μόνον 
έκ tης- παραφράσεώς --του ταύτης, -δεν ύφίσταται δ€ :ιτερl αύτοίi έiέρά τις μαρτυρία, 

s. Χ.φ.· ΕΒΕ 1402, φ.· 161 β. 'Η περικοπiι αίίτη εϋρηται έν συνεχείq. τfις παρα• 
φράσεως τού χωρίοu τijς 'Εξαβίβλου 4, 9, 31 (βλ. καί Έξάβ. 4, 7, 33 ). 

. 4 Χφ. ΕΒΕ-1402Ό φ- 194α. Πρβλ. επίσης καί τήν μνεLαν των Βουλγάρων έν 
χ(ρ. ΕΒΕ 1402;- φΌ · 53 β: «καθWς λέγουσιν -oi Βοvλγάροι δπού ζητοϋσιν έλεημσύvην τήν 
σήμερον πομίλΜυ ή κοσποτίνε» (τΟ χφ. ΕΒΕ 3045, φ. 39β: (( ... πωμίλοvη γκ6σποτlνε»). 

23. 2. 1966 

Περί τήν παράφρασιν το{) Συντάγματος;: τοϋ Ματ&αίοu Βλάσταρη 177 

Ώς πρΟς τΟν χρόνον της συντάξεως τijς παραφράσεως, παρατηοώ τα 

άκόλου/iα. Έκ των χφων τijς Έliνικijς Βιβλιοι!ήκης, των περιεχόντων τi}ν 

παράφρασιν ταύτην 1 ή μό,•η δυναμένη ν& γίνη άποδεκτη χρονολογία είναι 
ή φερομένη εν τψ χφ. ΕΒΕ 2302, φ. 24β, i!νliα ό Κριτόπουλος, Εκι!έτων 

διd βραχέων τΟ ίστορικΟν τijς ύπ' αύτού άναληφfiείσης παραφράσεως τοϋ 

Συντάγματος τοϋ Βλάσταρη, λέγει : i!Kαi ήμείς δΞ lτι!Jρα ήρξάμεθα πεζεύειν 
α.Jτο ( δηλ. το Σύνταγμ" τοϋ Βλάσταρη ) μήτε προστιθέντες μήτε vφελι!Jμε
νοι τών τού Ματθαίου i!ιναγκαlων πάντωγ τώ ζτω γτω Sτει, ύπSρ oV αίτώ 
τέως μSν ι ην τού θεού βοήθειαν, ϊνα Sχω Vγίαν σωματικήν lως συμπληρώσω 

αύτό ... ». Ώς χρονολογία δηλ. τfjς συντάξεως της παραφράσεως φέρεται έν 

τψ χφφ τούτφ το 1!τος 7003 ( άπο κτίσεως κόσμου), δηλ. το i!τος 1495 μ. Χ. 
" 'Εν τψ άντιστοίχφ τόπφ, το χ φ. ΕΒΕ 3045, φ. 22β φέρει: ιι ... τψ ,ζν' 1 

ετει ... ιι, δηλ. 7050 = 1542 μ.Χ.' Αλλ' ή χρονολογία αϋτη ε!ναι άπαράδεκτος, 
~ιό τι, ~ς ι!έλει λεχllij κατωτέρω', το χφ. ΕΒΕ 2302 Εγράφη τ ψ 1539, άρα 
η παραφρασις εtναι οπωσδήποτε προγενεστέρας χρονολογίας. 

Δια τον αϋτον λόγον εσφαλμένη ε!ναι καl ή εν τψ χφ. ΕΒΕ 1402, 
φ. 21α φερομένη χρονολογία: ιι ... τψ ,ζοη' lιει ... ιι 8 = 7078 = 1570 μ. Χ. 

'Εν τψ χφ. ΕΒΕ 1426 ελλείπει άντίστοιχος περικοπή. 

π 

Ή παοάφρασις τοϋ Κριτοπούλου σψζεται είς ίκανΟν &ρι{}μ0ν χειρο· 

γQ , ων 4 •Ε I I c - ξ ' , λ' αφ . κ τουτων προσιτα μοι υπηρ αν και εμε ετησα τα ύπ' &ρ. 1402, 

1426, 2302 και 3045 ΕΒΕ '· 
Td ώς dνω μελετηfiέντα ύπ~ έμοϋ χφα περιέχουσι τΟ Εργον τοϊiτο τοϋ 

Κρι τοπούλου ύπΟ δύο μορφάς : α) δ π Ο τfιν έκτενij μορφfιν αύτοίί, ώς παρά· 
φρασιν τοϋ Συντάγματος τοϋ Ματ"θαίου Βλάσταρη καi άποσπασμάτων έκ 

τijς Έξαβίβλου τοϋ Άρμενοπούλου, χφα ΕΒΕ 1402, 2302 και 3045 •· καi 

1 Δέν άποκλείεται Οτι ό γραφεiις τοU χφ. ΕΒΕ 3045 έκ παQαναγνώσεως ανε· 

γνωσε v' άντ\ τοU έν τφ ύπ' αύτοϋ άνηγραφομένφ χφφ ύπάρχοντος γ'~ Οτε ή χρονο
λογία (,ζγ') συμπίπτει πρΟς τήν τοίi χφ. ΕΒΕ 2302. 

2 Σελ. 182. 
3 Άρχικώς εtχε γραφή ((,ζυη'», διορitωσ.εν είς <(,ζοη'». ΠεριττΟν νό. είπωμέν τι 

περί τοίi ((,ζvη'>> = 7408 = 1900 μ. Χ.! 
4 Πρβλ. Ζ a c h a r i a e, Delineatio, σελ. 88, ίδίq. δέ Δ. Γ κ ί ν η ν, εlς τdς 

άνωτ., σελ. 176, σημ. 1, μνημονευitείσας μελέτας του. 
5 Τήν ϋπαρξιν των λοιπών χφων γνωρί'ζω μόνον έκ τών πληροφοριών τών 

καταλόγων. 
6 ΠαραiΜτω τΟν τίτλον έκ το{) χφ. ΕΒΕ 1402, φ. 6α: ((Σύνταγμα κατd άλφά· 

βητον πασών τών ύποθέσεων τών ίερών κai θεlων καν6νων καt τών ν6μων, όποϋ έπο[ησεν 

ό έv Cεeομοvάχοις σοφώτατος καί. λογιώτατος κύριος Ματθαίος, έξηγήθη δέ αύτd πεζ-Υ;ν 

BDETHPIJ; ΒΤΑ.ΙΡΒΙλ~ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ J;DCYΔON '"'8-rοι; ΛΔ' 12 

----------------------~---------------------
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β) fJπo μοοφi}ν &ποσπασματικi}ν ( ιι'Εκλογiι μερικψ> ), δηλ. ώς &πάνiJισμα 
έκ τοϋ προηγουμένου l!ργου, χφ. ΕΒΕ 1426 1

• 

Άντι{}έτως κατ& τΟν κ. Δ. ΓκίΥην 2 τΟ εϊς τα χφa φερόμενον ως παρά

φρασις τοϋ Συντάγματος τοϋ Μ. Βλάσταρη ύπΟ τοϋ Κριτοπούλι:>υ δΕν άπο
τελεί έν τϋ πραγματικότητι fv Fρyον, άl.λd δύο &σχέτους πρός άλλήλας έργα
σίας. ΚαL ή μΕν πρώτη έργασία άποτελεί παράφρασιν μόνου τοίi Συντάγμα· 

τος τοϋ Βλάσταρη, η δΕ δευτέρα συμπίλημα έκ τοϋ Συντάγματος τοϋ Βλά
σταρη καί τfjς cΕξαβίβλου τοϋ c Αρμενοπούλου. Καί ώς χ(•ρακτηριστικΟν της 

διακρίσεως μειαξiι τών δύο τούτων έργασιών ό Δ. Γκίνης (ίναφέρει Οτι ή 

πρώτη ιίναι διηρημένη κατά στοιχείον ( ώ; κοί τό Σύντι.ιγμα τοϋ Βλά
σταρη ), ή δΕ δευτέρα ούχί κατ& στοιχείον 8• ΜεταξU δΕ τWν χφων τiiς 

πρώτης έργασ(ας δ Δ. ΓκCνης καταλέγει καΙ το fJπ' &ρ. 3045 χφ. ΕΒΕ, 
μετιιξV δ8 τών χφων τiiς δευτέρας Εργασίας και τα ύπ' άρ. 1402, 1426 καl 
2302 ΕΒΕ'. 

φράσιν δ τιμιώτατος καl εύσεβi}ς άρχων Κουνάλης Κριτ6πουλος;;. ΤΟν αιJτΟν τίτλον (μετά 

ηνων λεκtιΚf0ν διαφορών) φέρουσι καi tιi άκόf ου-&α χφα, ώς Υ''ωρίζω έκ τών πλη

ροφοριών τών καταλόγων: Μο,·fις Βατοπεδίου ύ:τ' άρ. 54-2 (Σ- Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο u 
καi. 'Α ρ κ α δ ί. ο υ, Κατάλογος τών έν τfi ίερg Μονfι Βατοπεδίου άποκειμένων κωδί

κων, 1924, σελ. 111 ), Μονής Μεjiίστης Λαύρας ύπ' άρ. 1416- Κ 129 κοί ύπ' άρ. 

1858- Ω 48 (Σ. Λ α υ ρ ι ώ τ ο u )(αί Σ. Ε ύ σ τ ρ α τ ιό δ ο υ, Κατάλογος τών κωδί· 
καιν της Μεγ(στης Λαύρσς, 1925, σελ. 247 κο.ί 336 ), Μονής Διονυσίου ύπ' άρ 374 
(Σ. Λάμπρο υ, Κατάλογος τών έν ταiς ΒιβλιοiJήκαις •οiί Άγίου 'Όρους έλληνι· 

κών κωδίκων, τόμ. 1, 1895, σελ. 420 ), χφ. ύπ' άρ. 7 τής Μητροπόλεως Άργυροκά· 
στρου ( Ν. Β έ η, Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τής άγιωτάτης Μητροπόλεως 
'Αργυροκάστρου, έν 'Επετηρίδι τοϋ Μεσαιωνικού 'Αρχείου, τόμ 4, 1953, σελ. 156), 
χ φ. ύπ' άρ. 10 τοϋ 'Ιστορικοϋ 'Αρχείοu Σπάρ1ης (Τ. Γ ρ ι τ σ οπού λ ο u, Κατάλο· 
γος tό)ν έν τφ •rστοριχφ • Αρχε(φ Σπάρτης χειρογράψω'\' κωδίκων καΙ λοιπών έγγρά
φuιν, έν περ. Άft.ηνιi, τόμ. 56, 1952, σελ. 32 έπ. ). 

1 Ό τίτλος έν τψ χφ. ΕΒΕ 1426 ( φ. 1α ) Εχει ώδε : <<'Εκλογή μερική dπό τό 

v6μιμον τού σοφοτάτου εν lερομονάχοις κυρού Ματθαίου, δπερ εξηγήθει εlς πεζf;ν φράσιν 

δ Κοvνάλης δ Κριτ6πουλος)). ( Παντι.ιχοϋ της παρούσης μελέτης τηρώ τfιν δρft.ογρα

φίαν τών χφων ). 'Ως γ\•ωρίζω έκ · τών πληρf'φορι<iJν 1ών καταλόγων, τΟν αύτόν 
τίτλον φέρουσι καί τd άκόλου-&α χφα: Μονής Κωνσταμο,•ίτου ύπ' άρ. 17, Μονi}ς 

Έσφιγμένου ύπ' άρ. 267 ( Σ. Λάμπρο υ, Κατάλογο~ τών έν ταίς βιβλιοi}ήκαις 

τοί.i ΆγLου •Όρους έλλrJνιχών κωδίκων, τόμ. 1, 1895, σελ. 38 καί 195 ), Μονής Βλα· 
τέων {ι;τ' άρ. 84 (Σ. Εύστρατιάδου, Κατάλογος τών έν τfi μu''Ϊi τών Βλατέων 

άποκειμέ\•ων κω-~ίκων, έν περ. Γρηγόριος ό Παλαμc'iς, τόμ. 3, 1919, σελ. 138 ), 
2 Βλ. tδίq. Δ. Γ κ ί ν η, Περί τi)ν μεrάφρασιν τij:; Έξαβiβλου ύπΟ τοϋ "Αλεξίου 

Σπανοϋ, έν Τόμ_φ Κ. Άρμενοπούλου ( 1952), σελ. 174, σημ. 4, τοϋ αύτοϋ, Κεί· 
μενα βυζαντινού χαί μεταβυζα,τινοiί δικαίου εt, χειρογράφους έν 'Ελλάδι κώδικας 

( 1963 ), σελ. 19. 
5 Βλ. Δ. Γ κ ί ν η, Κείμενα κ. τ.λ., σελ. 19. 
4 Ώς έκ τούτου ό Δ. Γκίνης, Περί τfιν μετάφρασιν κ .•. λ., έν6-' άνωτ., συμ· 

περαίνει δtι πρόκειται περί δύο διαφόρων έργων, έξ ών μό,·ον τΟ Sν συνετάγη ύπΟ 

Περί τiιv παράφρασιν τοiί Συντάγματος τοiί Ματ&αίου Βλάσταρη 179 

Δυστυχώς τdς παραt'ηQ-ήσεις ταύτας τοϋ Εγκρίτου συναδέλφου μου δΕν 

έπεβsβα(ωσεν iΊ fJπ' έμοϋ γενομένη μελέτη τών έν τfi ΈiJνικfi Βιβλιοθήκη 

άποκειμένων κωδίκων. Οϋτως έκ της έπισταμέν'ης μελέτης τών ύπ' άρ. 

1402, 2302 καΙ 30!5 χφων ΕΒΕ I οΜεμ(α μοί fJπελs(φ{}η άμφιβολ(α οτι 

πάντα τd χφα ταϋτα τΟ αύτΟ πεοιέχουσιv Εργον, Εν ιϊλλαις λέ~εσι τΟ χφ. 

ΕΒΕ 3045 δεν περιέχει παράφρασιν τοϋ Συντάγματος τοϋ Βλάσταρη μόνον, 
άλλu συμπίλημα εκ τοϋ Συντάγματος τοϋ Βλάσταοη καί τijς Έξαβίβλου τοϋ 

'Αρμενοπούλου, οίον συμπίλημα περιέχουσι καΙ τα χφα ΕΒΕ 1402 καί 

2302. Διεπίστωσα έπίσ11ς Οτι δΕν είναι &κοιβΕς τΟ ύποστηριζόμενον Οτι τα 

χφα ΕΒΕ 1402 καΙ 2302 δΕν εlναι διηρημένα καtu στοιχείον. Εtναι βsβα(ως 
άληΜς δη το χφ. ΕΒΕ 1402 φέρει έν τfi φ~ συνεχi'j άρ({}μησιν κατι) κεφά· 
λαια, πλi]ν τοϋτο είναι d:νευ ούσιαστικiiς σημασίας, καflόσον ή συνεχής αϋτη 

άρίθμησις Εγένετο άπλώς καί μόνον ποΟς εύχερεστέραν χρfjσιν τοϋ Εργου 2
. 

Το άκριβ<ς δηλ. έν προκειμένφ stναι ο τι τα χφα ΕΒΕ 1402, 2302 καί 3045 
εtναι πάντα διnρ'ημένα κατα στοιχείον ( άλφαβητικi]ν σειράν), άκολου-θοϋντα 
τi]ν συστηματική ν κατάταξιν τοϋ Συντάγματος τοϋ Βλάσταρη 3 , τΟ δΕ χφ. 

ΕΒΕ 1402 φέρει έπιπροσiJέτως καί συνsχi'j έν τfi φ~ άρ({}μησιν τών κεφα· 

λα ίων τοϋ Εργου 4• 

Βεβαίως μεταξV τών ώς d:νω χφων ύπάρχουσι και διαφοραί. • Αλλ • α-δ τα ι 
είναι Εκ τών ούχl σπανίως άπαντωσών μεταξV τών τΟ αύτΟ Εργον περιεχόντων 

κωδLκων 5• Αί κυριώτεραι τών διαφορών τούτων εtναι: α') διαφοραί περl 

τοϋ Κριτοπούλοu, διότι, αν άμφότερα "tαί.itα εtχε πράγματι συν"tάξεL ό Κριτόπουλος, 

δΕν {}d έχρησιμοποίει τΟν αύτΟν τί"tλοv δι' άμφότερα τd Εργα του. 

ι Άφήνω πρός τΟ παρΟν έκτΟς τfις συγκρίσεως τΟ χφ. ΕΒΕ 1426, ώς περιέχον, 
κα-&d i)δη έλέχ{}η, άπλοϋν άπάνitισμα έχ της παραφράσεως ταύτης. Βλ. κατωτ. σημ, 

3 καt σελ. 181 έπ. 

2 Σημειωτέον πρΟς τούτως δτι ή συνεχiις αϋτη άρί{}μησις τοϋ χφ. ΕΒΕ 1402 δΕν 
διήκει δι' δλ.οu τοϋ χφου, άλ.λd περιλαμβάνει τμfiμα μόνον τούτου, και δή καi μέχρι 

τοϋ φ. 117β ( κεφ. σκδ's Περi προτιμήσεως ένδς άπδ dλλου, τίς ίκανωθjj είς τό χρέος 

του). Εtς τΟ κεφάλαιον τούτο λήγει καί ό προτασσόμενος το;:; έργου πίναξ τών περιε· 

χομένων ( φ. 5α }. 
Β cgς γνωστόν, τΟ Σύνταγμα τοϋ Βλάσταρη ε"tναι διυρημένον κατd στοιχείον, 

έκαστον δΕ σtοιχε!ον διυρημένον περαιτέρω είς κεφάλαια. ΤΟ χφ. ΕΒΕ 1426, περιέ
χον, ώς έλέχftη, άπάν&ισμα έκ της παραφράσεως, άκολοuftεi έν τίj έπιλογfi τήν δLαί· 

ρεσιν τών λοιπών χφων. 

4 Σημειωτέον δ' δτι ή κατα στοιχείον διαLρεσις ύποδεικνύεται καί έν αύτφ τφ 

χφ. ΕΒΕ 1402. Βλ. π. χ. φ. 28α: Άρχη τοϋ dλφα στοιχείου7 φ. 83β: Άρχi) σVν Θεφ 

τοϋ δευτέρου στοιχείου κ.ά. 

5 Είδικώς προκειμένου περί. νομοκανόνων, άρκε! νd \ιπομνήσω τάς μετα;U "tών 
διαφόρ.ων χφων, τών περιεχόντων παραλλαγdς τοϋ εl.ς κοινήν φράσιν νομοκάνονος τού 

Μαλαξοϋ, ύφισtαμένας διαφοράς, πρβλ. Δ. Γ κ ι ν η, • Η εtι; c φράσιν κοινή ν » παρά· 

φρασις τοV νομοκάνσνος τοϋ Μαλαξοϋ, έν "Ελληνικοiς, "tόμ. 8 ( 1935 ), σελ. 43, Ζ a· 
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τCις λέξεις καί τούς τύπους τών i.έξεων' β') μεταθέσεις λέξεων' γ') παραλεί

ψεις ένεκα τοϋ όμοιοηλεύτου· δ') παραλείψεις όλοκλήρων χωρίων. Γενικώς 

δΕ παρατηρητέον οτι το χφ. ΕΒΕ 3045 περιέχει κείμενον συνή3ως π1.ηρέ· 

στερον τοϋ χφ. ΕΒΕ 1402. Έλάχισται εlναι αί περιπτώσεις, κα3' liς μεταξi> 
τών χφων Uφίστανται ριζικαί περί ηlν διατύπωσιν διαφοραί. Ώς είναι 

εύνόητον, αί διαφοQαl αδται, όσονδήποτε καl <Ϊν παρουσιάζουσιν ένδιαφέ· 

ρον, όφείλσνται εtς τοiις &ντιγραφείς τών χφων καl δΕν άναιροϋσι τiιv ταυ· 

τότητα τοίί εtς τ& χφα ταύτα περιεχομένου Εργου. 

τα χφα λοιπον τfjς Έ/Jνικfjς Βιβλιο3ήκης δεν περιέχουσι δύο εργασίας 

άσχέτους πρΟς dλλήλας, άλλ' Εν καί τΟ αύτΟ Εργον ύπΟ δύο μορφάς, την 

έκτενi] καί τi}ν έπιτετμημένηv. Κατ& πόσον δε τα λοιπα σφζόμενα χφα Οντως 

περιέχ,ουσι τCις ας-διακρίνει δ Δ. Γκίνης μορφάς, μόνον ή Επισταμένη μελέτη 

αύτών- θέλει άποδείζει· 1 • 

ΠΙ 

ΠεQi τών χειρογράφων τfjς Έ{)νικfjς Βιβλιο3ήκης, τών περιεχόντων 

τfιν παράφρασιν ταύτην τοϋ Κριτοπούλου, παρατηρώ τα &κόλου6α. 

1) Το χφ. ΕΒΕ 1402 &ποτελείται εκ φύλλων 275, εγράφη δε περi τα 
τέλη τοϋ ι-ε' η τιΧς άρχdς τοϋ ι ς' αίώνος 2• ΔΕ:ν περιλαμβάνει Ολόκληρον τfιν 

παράφρασιν, άλλα τμημα μόνον αύτijς μέχρι τοϋ κε' κεφ. τοϋ Κ στοιχείου 

τοϋ Συντάγματος τοϋ ΒλάσταQη 3 • Χωρίς ,.α ύπάρχτι χάσμα έν τ ψ κώδικι, 

c h a r i a e, Die Griechischen Nomokaηones, εν Memoires de l'Academie imp6· 
riale des Scίences de St. · Pιftersbourg, νne serie, τόμ. XXIII, άρ. 7 ( 1877 ), 
σελ. 18. 

1 "Οπωσδήποτε δΕν νομίζω επιτετραμμένον δπως έπί τij βάσει άπλώς τών πλη· 

ροφοριών τών καταλόγων, άναφερόηων ένίοτε καί 6.ρι{)-μ0ν κεφαλαίων της παρα· 

φράσεως, άγώμε{)-α είς τΟ συμπέρασμα ότι τό. χφα ταϋτα ( τό. φέροντα συνεχή άρί

{)-μησιν τών κεφαλαίων) περιέχουσιν Εργον διάφορον τών χφων έκε(νων, παρ' οίς δέν 
άπαντιf ή συνεχfις αϋτη άρί{}μησις. Διότι, ώς κατέστη δijλον έκ τών εν τφ κειμένφ 

λεχftέντ:ων, καί τΟ χφ. ΕΒΕ 1402 φέρει συνεχη άρί-6·μησιν κεφαλαίων, πλήν τοϋτο 
εlναι. άνευ ούσιαστικής σημασίας. 

2 Πρβλ. καί. τfιν περιγραφi)ν τοϋ •1. Σ α κ κελί ω ν ο ς, Κατάλογος τών χειρο· 
γράφων τijς Έit-νικijς Βιβλιοitήκης tfjς "Ελλάδος ( 1892 ), σελ. 251. Έκ σημειώμαa 
τος ύπάρχοντος εί.ς τl)ν α' σελίδα τοϋ προτελευταίου παραφύλλοu τοϋ Κώδικος προ· 
κύπτει ότι ούτος έσταχώ{J·η έν έτει ,αψνζ' = 1753. 

3 OUtω τΟ φ. 275β λήγει εtς τός λέξεις << ... dμi; να lχει ένα μ6νον σκοπδν δτι να 
εlναι καθ' έκάστην καθαρδς να μεταλαμβάνει· dλλα ποϋ νϋν τδ τοιούτον έπικρατεί~ δπερ 
ήτον είς τοVς ποτέ χριστιαvοVς δτι έσπούδαζαν)J=Μ. Βλάσταρης, Κ, κεφ. κε' 
(Σύνταγμα, τόμ. 6, σελ. 336): << ••• κai lνα τούτον σκοπόν συστησάμενος~ μηδεμι{j δ' iτέρq. 
κακίστn δουλεύσας έπιθυμίq,~ εlτα δύναιτο~ σVν Θεφ βοηθi[J~ τούτου κατατυχείν· dλλ~· έγwγε 
οlμαι τοίς πάλαι πιστοίς ούχ ήττον τοϋ πιστεύειν δρθώς τδ βιώναι Ορθώς έσπουδdζετο)). 

Περt την παράφρασιν τοϋ Συντάγματος τοίί .Ματ-&αίοu Βλάσ-ταρη 181 

έΗείπει έξ αϋτοϋ μέγα τμfΊμα έκ τοϋ Β στοιχείου τοϋ Συντάγματος τοϋ 

Βλάσταρη 1
• 

Λόyφ άπροσεξίας κατ& τiιν στάχωσιν τοϋ κώδικος παρατηρείται σύγ· 

χυσις καt μετά3εσις τών φύλλων αύτοϋ. "Ο{)εν ό {)έλων να χρησιμοποιήστι 

τΟν κώδικα δέον νά Εχη ύπ' Οψιν Οτι ή δρ{}i} σειρ& των φύλλων είναι fι 

&κόλου{)ος: φφ. 1-37,53,39-52,38, 54· 117,178,118,128 2,120-127, 
119,129-162,179, 172·177, 163·171, 180έπ. 

τα περιεχόμενα τοϋ χφ. ΕΒΕ 1402 εtναι ταϋτα: 1) φφ .. lα · 5α, πίναξ 
των περιεχομένων τοϋ Εργου άτελής. "Ο πίναξ λήγει εtς τΟ κεφ. σκδ', Περl 
προτιμήσεως ένdς dπd αλλου, τις ίκάνωθi'j είς τd χρέος του, άντιστοιχεί δΕ: τΟ 

κεφ. τοϋτο ε!ς το έν φ. 117β ( in f. ) χωρ(ον τfίς Έξαβ. 3, 5, 35· 2) φφ. 
( 

0 
' ) ' e ' ' ' λ Ε' β' θ λ ' ' -β α· 8α ε ως στιχ. 3 , κειμενον υπ ο τον τι τ ον: (( vσε ης εο ογια οποv 

πρέnει να πιστεύη πliς Χ~'ιστιανdς όρθόδοξος ανθρωπος»· περιέχει δΕ τΟ κείμε

νον tοϋτο Εκftεσιν τοϋ συμβόλου τflς πίστεως καl σύντομον πραγματείαν 

περi συνόδων καi κανόνων •· 3) φφ. Sα ( &πο στίχ. 4) gως τέλους, ή παρά
φρασις τοϋ Συντάγματος τοϋ Βλάσταρη. 

2) Το χ φ. ΕΒΕ 1426 &ποτελείται εκ φφ. 319 εγράφη δε τον ιζ' 

α!ώνα '. Περιέχει, &ς Ύ]δη ελέχ3η, &πάν3ισμα ( «Έ;;λογη μεeικijιι) εκ τijς 

ι ΟUτως έν φ, 87β ( σ"Cίχ. 11) λήγει ή παράφρασις τού πρώτου χωρίου τού γ' 

κεφ. τοίί Β στοιχ. τού Συντάγματος τού Βλάσταρη ( φ. 87β, στiχ. 9 ·11: (( ... άλλα 
δια νά μηδέν ψωριάσωσι μήτε νά κακοπαθiισουσι είς τi;ν περιτομήν, μηδέ να μηδέν 
β{Jωμfj ή σάρκα α'!3τών τα {3α..-ττίζουσιJ) =Σύνταγμα, "Cόμ; 6, σελ. 120: (( ... εφ• φ μή 
νοσώδης η δυσώδης ή κράσις τών σωμάτων ταίς περιτμηθησομένοις γειηjσεταω ), άπΟ δέ 
τοϋ φ. 87β ( στίχ. 12} άρχεται 1'Ί παράφρασιι; τοϋ τέλους τοϋ {}' κεφ. τΟϋ Β στοιχ. 
τοϋ Σνντάγματος τού Βλάσταρη (=ε' κανcbν Συνόδου Γάγγρας, Σύνταγμα, τόμ. 6, 
σελ. 144 ). Κατd ταϋτα έλλείπει έν τφ χφ. ΕΒΕ 1402 όλόχληρον τΟ τμfιμα τοϋ Συν· 
τάγματος τοϋ Βλάσταρη, τΟ :τεριλαμβανόμενον εν τfί έκδόσει Ράλλη· Ποτλή, τόμ. 6 
άπΟ .σελ, 120 ( στίχ. 27 έπ.) έως σελ. 144 ( στίχ. 11 ). "Η έλλειψις αύτη τού χφ. 

ΕΒΕ 1402 συμπληροϋται διά τής άναδρομής εtς τό. λοιπd χφα. ΟUτως έν χφ. ΕΗΕ 

3045 άπΟ φ. 89α (στήλη β', στίχ. 13 έπ. ) έως; φ. ΙΟΟβ (στήλη α', στίχ. 21) περιa 
λαμβάνονται τά .έν τφ χψ. ΕΒΕ 1402 έλλείποντα. 

2 Έν άρχfi τοϋ φ. 128α ύπάρχει χάσμα . .,Οtι δμως η δρft't) 6-έσις τοϋ φ. 128 
εtναι μετd τΟ φ. 118 προκύπτει έκ τοϋ δτ:ι έν τέλει τοίί φ. 118β ύπάρχει η παρά· 

φρασις της άρχfjς τοϋ χωρίου τijς Έξαβ. 3, 5, 60 (τΟ τέλος τού χωρίου έλλείπει 

λόγφ τοίi σημειουμένου έν τϋ άρχϋ τοϋ φ, 128α χάσματος), τΟ δέ φ. 128α άρχεται 

διd τijς παραφράσεως τού χωρίου της Έξαβ. 3, 5, 61. Σημειωτέον .τι:ρός τούτοις Οτt 
τό φ. 128β εχει καταλειψ6η λευκόν, χωρίς Ομως να ύπάρχυ διακοπή tiίς συνεχείας, 

ώς προκύπτει έκ τού δτι έν τέλει τοϋ φ. 128α ύπάρχει ή παράφρασις τού χωρίου 

της "Εξαβ 3, 5, 66, τΟ δέ φ. 120α ( δπερ κατα τd έν τφ κειμένφ λεγόμενα δέον να 
τεfi-ίi μετd τΟ φ. 128) &ρχεται δια της παραφράσεως τοϋ χωρiου τijς Έξαβ. 3, 5, 67. 

3 Τό κείμενον τούτο δέν άπαντQ. είς τά χφ. ΕΒΕ 1426, 2302 καί 30.45. 
4 Πρβλ. καί. καtάλογον Ί. Σ α κ κελί ω ν ο ς, Εν&' 6.\'ωτ., σελ. 256. 
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παραφράσεως τοϋ Κρι τοπούλου. Καt έν τ ψ χφψ τού τ φ (&ς καi έν χ φ. ΕΒΕ 

1402) τα κεφάλαια φέρουσι συνεχij όρί{}μησιν, έν rfi έπιλογii ομως των 
κεφαλαίων άκολου8είται τΟ καl έκ τών λοιπών χφων y\'ωστΟν κείμενον. 

3) Το χφ. ΕΒΕ 2302 1 &ποτελείται έκ φφ. 121. Έν φ. 121α μεταξv 

άλλων σ1]μειωμάτων &ναγινώσκομεν : !!' Ετελιώθη ή nαρον β{βλος lτοvς &πd 
κτ{σεως κ6σμου ,ζω μω ζω καl άπd τfιν lνσαρκον οίκονομίαν τού κυρίου ήμών 

'!ησοiJ Χριστού καΙ Θεού §τους ,αωφωλωθω lνδικτιwνος ιβη μαtοv κζη ήμέρα 

!'τη wρα Τ'τη», Έyράφ11 λοιπον το χφ. τοϋτο έν ί!τει 1539. 
Το κε(μενον τi'jς παραφράσεως άρχεται &πο τοϋ φ. 6β. τα προηyού· 

μεν α περιεχόμενα ε!ναι ταϋτα: 1) φ. lα: Στέμμα συγγενε(ας· 2) φφ. 1 β-
5α : ((' Εχθεσις έτέρα περi rάμου καί συναφείας νομίμου κo.kl θαυμαστή τις κal 

σαφής». Άπαντ~ δ' ή "Εκιtεσις α~τη καt έν τψ Ηδξηιιένψ Προχε(ρφ 2 κατα 

τi]ν &κόλου{}ον σειράν: VIII, 98-117, 34', 118- 129· 3) φ. 6α: Στ(χοι 
ίαμβικοι είς τόν άγιον δίσκον, τΟ άγιον ποτήριον και τi]v &yίαν λαβίδα. 

Το χφ. ΕΒΕ 2302 δεν περιλαμβάνει το 8ρyον του Κριτοπούλου &κέ

ραιον. Το φ. 120β, οδχt όλόκληρον γεγραμμένον, λήγει ε!ς τας /.έξεις: !!'Εαν 
δi είπει τινdς Οτι έγίνη ή νεαρd κal dπΟ όρθοδόξοvς βασιλείς άφ' οδ έτιμήθη 

ό πο.τριαeχικdς θρόνος κai διαλαμβάνει δτι νCι άξανακetνεται τΟ πατριαρχι

κdν κριτήριον, να ήξεύeη nρώ~ον, δτι ούδS είς ένθύμισιν». 'Αντιστοιχεί δέ 

ή περικοπi] αiJτη ε!ς το φ. 155β (στήλη α', στ( χ. 6) τοϋ χφ. ΕΒΕ 3045 '· 
Πλiιν τούτου, οϋδΕ τι:Χ στοιχεία Α και Β τοϋ Συντάγματος τοϋ Βλάσταρrι 

περιέχονται έv τ ψ χφψ τούτψ πλήρη. Διότι το φ. 32α ( οϋχt όλόκληρον καt 
τοϋτο yεγραμμένον) λήγει ε!ς τaς λέξεις: !!ΚαΙ λαμnριJ. τή φωνή &ναθεμdτη-

ι Περί τοiί χφοu τούτου βλ. καί Σ π. Λάμπ ρ ον, έν Νέφ 'Ελληνομνήμονι, 

τόμ. Δ' ( 1907 ), σελ. 362, aρ. 17. 
2' "Εξεδό6-η 'tό Ηύξημένον Πρόχειρον ύπΟ τοϋ Ζ a c h a r i a e, έν J .G.R., 

τόμ. vr. 
3 Τό χωρ(ον VIII, 34 τού Η\ιξημένοu Προχείροu δεν περιέχεται όλόκληρον, 

άλλα μόνον τΟ τμijμα : Μαρία έχουσα υίόν Κωνσταντίνον καί έπ. 
4 • Αντίστοιχος περικοπή δεν εϋρηται έν τφ χφ. ΕΒΕ 1402 δια τΟν άκόλοuit-ον 

λόγον: άπο του φ. 152α ( στ[χ, 22) τό χφ. ΕΒΕ 1402 ( = χφ. ΕΒΕ 2302, φ. 119β 

καl χφ. ΕΒΕ 3045, φ. 154β) μετά τi)ν παράφρασιν τού τέλους τοϋ η" κεφ. τού Δ 

στοιχ. τού Μ. Βλάσταρη ( = Βασιλ. 3, ι, ι, Σύνταγμα, τόμ. 6, σελ. 233) περιέχει έν 
παραφράσει άπόσπασμα 8κ σχολ. τοU Βαλσαμωνος είς τόν ι β' κανόνα της έν • Α ντιο8 

χείg. Συνόδου (Σύνταγμα, τόμ. 3, σελ 147 έπ. καί είδικώτερον άπό των λέξεων: 

Ε'ί τινες δS όσιώτατοι έπίσκοποι τής αύτfjς συνόδου καί έπ. ). Τό σχόλιον τοϋτο δεν 
είίρηται παρά τφ Βλάσταρ1]. ΤΟ χφ ΕΒΕ 1402 δεν περιέχει άκεραίαν τήν παράφρα· 
σιν τοϋ σχολίου, άλλά μόνον μέχρι των λέξεων : ((Άλλοι τής ύποθέσεως την πι6τητα 
λέγουσιν είναι γεννήτρια τού νd έξανακρένεται ή κρίσις όπού κρίνει 6 πατριάρχης)) ( = .Σύν
ταγμα, Eνtt• άνωτ., σελ. ι48: 'Έτεροι τfjς ύποθέσεως την ποιότητα λέγουσι γεννήτριαν 

εlναι τfjς έκκλήτου ), με&• δ ύπάρχει χάσμα, ούτως &στε έλλeίπει ή συνέχεια τοϋ 

σχολίου, ητις ύπάρχει έν τφ χφ, ΕΒΕ 3045 ( φ, ι55α, στήλη β', στίχ, ι6 έπ. ). 
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σαν τΟν ΕVτvχέα καi- τΟν Διόσ;.ωρον», άντιστσιχεί δέ τΟ τμijμα τοϋτο είς τΟ 

φ. 27β τοϋ χφ. ΕΒΕ 1402 καi το φ. 29u τοίί zφ. ΕΒΕ 3045. Το φ. 32β 
τσϋ χφ. ΕΒΕ 2302 (igχεται δια τών λέξεων: «ζάίω' πνιγμένον είς τΟ νερόν, 
αίμα ζc{Jov λvκοφάγομα είδaλόθvτον άμαρτlaν δiν έχεις)) αντιστοιχεί δΕ τό 

τμ\iμα τοϋτο ε!ς το φ. 100β τοϋ χφ. ΕΒΕ 3045'. 
4) Το χφ. ΕΒΕ 3045 &ποτελείται έκ φφ. 339 κατα δύο στήλας yεyραμ

μένων, έγράφη δΕ κατ& τό β' fίμισυ του ιζ, αί<iη·ος. Είς τ& φφ. lα·10a 

περιέχεται ό πίναξ τών περιεχομένων τοϋ Εργου, είς δΕ τα φφ. ΙΟβ · 338β 
ή παράφρασις τοϋ Κρι τοπούJ.ου πλ-ήρης. Είς τΟ φ. 339α-β καt άμέσως μετd 

τΟ τέλος τής παραφράσεως περιέχονται τα άκόλουftu τυπικά: α) Έντα(λ)

ηjριον nρος πνεvματικ6ν· β) Όμολογlα δταν μέλλει τις Σερωθfιναι· γ) Σvστα

τικdν γράμμα τού ίερέος δ ) 'Απολvτικdν δταν τις ίερεVς βοvληθfί άποδη

μΊ}σαι είς l!τε~ον τόπον. το τελευταίον τυπικΟν είναι άτελές, διότι Εκ του 

τέλους τσϋ κώδικος Εχουσιν Εκπέσει φύλλα τινά 2• 

Έκ τών τυ:τ:ικών τούτων τΟ ύπΟ στοιχ. α δΕν φέρει χρονολογίαν, 

άλλ' ό σχετικΟς χώρος Εχει καταλειφ3Υj κενός. Άντι{tέταις τι:Χ ύπΟ στοιχ. β 

κrιl γ τuπικCt φέρουσι 11)ν άκόλουitον χρονολογίαν: κaτα τΟ ;αχξη' Ετος; σω

τηριώδες έν μηνl δδε. tΩς Εκ τούτου δύναταί τις να 3εωρήσu ώς Ετος συν· 

τάξεως του κώδικος τΟ 1668, χωρLς Ομω;_ καl να άποκλείηται Οτι ή χρονο· 

λογία αϋτη ύπi;ρχεν t}δη είς τα Εν τψ κώδικι άντιγραφέντα τυπικά. ιοπωσ· 

δ-ήποτε, Εκ της ένδείξεω; ταύτης συνάγομεν Οτι ό κώδιξ l\Εν δύναται να 

είvαι προγενέστερος της άνωτέρω χρονολογίuς 3• 

ι "Αντίστοιχος περικοπΥι δέν εUρητσι Εν τφ χφ. ΕΒΕ 1402, διά τόν άκόλοu.σ.ον 
λόγον : ή φράσις ((ζώον πιιιγμένωι εlς τό νερόιι, αίμα ζψου λυκοφάγομα είδολ6θυτον άμαρ
τίαν δSv έχεις)J αποτελεί πσράφρασιν τοϋ τέλους τοϋ β" κανόνος τfις έν Γάγγρq; Συνό

δου (Μ Β λ άστα ρ η ς, Β. κεφ. it-', Σύνταγμα, τόμ. 6, σελ. ι44 ), ή παρrΊφρασις 

δμως τοϋ κανόνος τούτου της έν Γάγγρg. Συνόδου έλλείπει έν τφ χφ. ΕΒΕ 1402 λόγφ 
τής ά'ωτ., σελ. ι81, οημ. 1 σημειωi}είοης γενικωτέρας έλλε(ψεως το'i χφ. τούτου. 

2 Κατά τόν προτασσόμενον τ:ηύ ίiργοu πίνακα περιεχομέ,ων ( φ. 10α} τά μετά. 
τΟ πέρας της παριtφράσεω; περιεχόμενα εtναι tαϋτα: Λέξεις λατινικαi κατιΙ στιχείον. 

Τώv τής έκκλησίας άρχόντων~ ώς ή παλαιd έχη παράδοσις. Άναγνοστών όφφίκια. ~Οφ
φίκια τijς μεγάλης έκκλησίας. Ματθαίου είς τά τijς μεγάλης έκκλησίας όφφίκια. Τού αύ

τού εlς τά βασιλικά όφφίΚια. 0\ιδέν εκ των κειμένων τούτων εϋρηται έν τ ψ κώδικι 
1 

τά δε τυπικά δέν μνημονείιονται έν τφ πίνακι. 

3 Είς τήν β' σελίδα τοϋ τελευταίου παραφύλλοu τoii κώδικας εϋρηται, δι· fi.λ

λης χειρός γεγραμμένη, ή έξης σημείωσις: <(f{ς τους χηλήους ξακοσίους επτακοσίους ... 
21 χημόναν δεν εκαμεν καθΟλλου, εος liνειξωι τd ξήλα ώλα εlς στΟν Φλεβάρηον μfjναν~ 

Ανθημος ίερωμοναχος κε Χριστώ αδελφος)). Φ...tί\•εται δ τι _τό: χηλήους ξακοσίοvς επτα
κοσίους σημαίνει τό έτος 1670. 

~ϊ------------------------------~ ............................ .. 
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IV 

ιο τρ6πος καδ~ δν είργάσθη ό Κριτόπουλος Uπi}ρξeν άπλοϋς' ώς βάσι·ς 

τijς παραφράσεως τίθεται τΟ Σύνταγμα τοϋ Βλάσταρη, είς Ο προστίθενται 

έν παραφράσει άποσπάσματα Εκ τfiς eΕξαβίβλου τοϋ "Αρμενοπούλου καt rών 

σχολίων αύτijς. Κα\ εν τii κατατάξει των εκ τijς Έξαβίβλου ληφ,'!έντων τμη

μάτων άκολουιiείται ~ άλφαβητικi) σειρa ( κατα στοιχείον), τοϋτο δ' άνεξαρ
τήrως τών άντιρρήσεων, &ς {}ά ήδύνατό τις νά έκφfρn ώς πρός τΟ εϋστο· 

χοv τijς κατατάξεως ώρισμένων έκ τών τμημάτων τούτων 1• 

ι~Ινα δε παράσχω δείγμα τοίί τρόπου, κα{}~ δν γίνcrαι ό συνδυασμΟς 

τοϋ Συντάγματος τοϋ Βλάσταρη προς η]ν Έξάβιβλον, i\ποδεικνύω κατω

τέρω καl επl τii βάσει τοϋ χφ. ΕΒΕ 1402 τa μέχρι τοϋ Βijτα στοιχείου 

περιεχόμενα τijς παραφράσεως. 

φφ. lα · 5α: Πίναξ των Πεοιεχομένων. 
φφ. 6α • 8α: Εδσεβι}ς θεολογ{α δποiJ πρέ· ='Ελλείπει παρa Μ. Βλάσταρn. 

πει νd πιστεύn πiJ.ς χριστιανdς Ορθ6_δοξος 
if.νθρωπος. 

φφ. 8α · 23α: Τό χρήμα τών ίερών καi =Μ. Βλάσταοη, Προθεωρ{α (σελ. 
θο.vμαστών κανόνων... 1 · 30) 2• 

φφ. 23α · 25α: Tov Άρμενοπούλι;v προ- = Έξαβίβλοu, Κριτών προκατά-

κατάστασις τώv κριτών και περl. δικαιοσύ- στασις η περt δικαιοσύνης (Εκδ. 

νης, lνα μη τό μικρότερον, δ εlς τοvς νό· Heimbacb, σελ. 2- 8). 
μοvς καi τοVς κανόνας γραφέν, άμελουμεν 

ij πεgιφρονοi!μεν. 

1 "Επt πρδγμ. ύπό τό στοιχ. Δ κατατάσσεται ό τίτλος ι' τοϋ Δ' βιβλίου τi]ς 

"Εξαβίβλοu «Πε(!ί δικαίου Π(!Οtκός)) ( χφ. ΕΒΕ 1402, φ. 113α έπ.} προφανώς Ενεκα 
τi]ς λ. «δικαlοVJ)~ ένφ η προσήκουσα κατάταξις fl-d ήτο ύπό τΟ σtοιχ. Π ( προ(ξ ). 
"'Αλλοτε η κατάταξις ώρισμέναιν χωρίων όφείλεtαι είς τfιν συνάφεια ν τών χωρίων 

τούτων πρΟς έτερον fl-έμα. Οίίtως ύπΟ tO στοιχ. Δ κατατάσσεται ό τίτλος ιη' τ:οϋ Α' 

βιβλίου τi'jς 1 Εξαβίβλοu «Περί έλευθεριώv); ( χφ. ΕΒΕ 14.02, φ. 154β έn;.) προφανώς 

λόγψ τijς συναφείας τοϋ {}έματος τούτου πρός τήν δοuλείαν. "Υπό τΟ στοιχ. Ε εϋρην

'fαι χωρία Εκ τοϋ ζ' τίτλου τoii Α' βιβλιου t'i'jς "Εξαβiβλου <rΠερί δρκοω; ( χφ. ΕΒΕ 
1402, φ. 215β έπ.) καί έν σuνεχεί~ tοϋ r<Περl έπιορκίας)) λβ' κεφ. τοϋ Ε στοιχ. τοiί 

.Συντάγματος τοίi Βλάσταρη, λόγψ τijς συναφείας τών δύο τούτων -6-εμάτων. 

Ύπό τΟ στοιχ. Κ κατατάσσε-εαι ό τίτλος fl-' τοiί Γ' βιβλίου τfις Έξαβίβλοu «Περl 

παρακαταθήκης)) ( χφ. ΕΒΕ 1402, φ. 267α έπ.'). διότι ή παρακαταfl-ήκη Ελέγετο καί_ 

καταθήκη. ΤΟν λόγον τη ι; κατατάξεως τοίi α' "tίtλou τοίί <ϊ' βιβλίου τi'jι; • Εξ α βίβλου «Περί 
ζημlας)) ύπό τΟ σt"οιχ. Β ( χφ. ΕΒΕ 1402, φ. 91α έπ.) δέν fιδυνή6-ην vd Εννοήσω. 

2 ΔιΒ t'1)ν εύχέρειαν τ&ν συσχετισμών παρα6-έτω Εν-εός nαρεν-&έσεων τάς σελί· 

δας κατα τiιν έκδοσιν τών Ράλλη- Ποτλfι έν τφ 6φ τόμφ τοϋ :Σuνt'άγματος τών 

{}είων και tερών κανόνων ( 1859 }. 
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φφ. 25α · 25β: Κατάρα καi κατάκρισις= ~Εξοβίβλου, Κατάκρισις εκτε· 

όπου iγίνει είς τοVς κριτάς όπου κρίνσυσιν 

Cίδικα ύπd τών εVσεβεστάτω~· βασιλέων 

Λέοντος καl 'ΑJ.εξάνδ~ ου συνοδικώς. 

θείσα εlς τοVς κριτiις παρd 

Λέοντος καi 'Αλεξάνδρου τώ11 

ε~σεβών βασιλέων (1κh. Heitη· 

bach, σελ. 8). 
q;φ. 25β · 28α: Άρχι/ τijς ορθοδόξου π!-= Μ. Βλάσταρη, Πρόλογος. Ιlερi 

στεως τών Χριστιανών προκατάστασις. τής Ορθοδόξου πίστεως (σfλ. 

4Ό · 49). 
φφ. 28α · 34a: Περi τών dρνησαμένων =Μ. Βλάστι1ρης, Α, κf-φ. α': 

την άμώμητον ταύτην τών Χριστιανών πί

στιν και πώς τοVι;, iJ~_,ιστρέφουσιν είς μετά~ 

νοιαν άφ' ού άρνηθώσι πeέπει vα δεχόμε

σθεν. Άρχι} τοϋ Άλφα στοιχεiοv. 

Περl τών dρνησαμένων η}ν 

dμώμητον ταύτην τών χριστια

νών πίστιν καi δπως τοVς μετα· 

μελομένοvς τούτων πρσσίεσθαι. 

δεί (πελ. 49 • 5ϊ). 
φφ. 34α · 37β, 53 1

, 39 ι • 43 ι: Περi ο.ί- =Μ. Βλrίσωρηο, Α, Υ.Fψ. β': 

ρετικών κai πώς πρέπει τοVς επιστςέφον- Περl aίρετικιiηι καi δπως χρ1} 

τας αίρετικοVς να δεχόμεθα. Κεφ. β'. δέχεοθαι .τοVς iξ αίρέσεων επι

στρέφοντας (σελ. f>7 · 75). 
φφ. 43.ι · 43β: Πώς πρέπει νCι ποισVσι =Μ. Βλrίστr.ρη.=, Α, κ~ φ. y': 

κατάλυμα, τραπέζι καl όμιλίαν μέσα είς την Πώς δεί τάς λεγομένας άγά-

iκκλησίαν η Sξω. πας ποιε ίν ijτοι τά συμπόσtα 

(~ελ. 75 • 76'. 
φφ. 43β · 44β: Περi ,,α ποvλιίση κο.νεiς =Μ. Βλάστ<ιρης, Α. Υfψ. h': 

και ν' άγοeάση. Περl άγοριiς καl πράσεως (rπλ. 

76. 7~). 
φφ. 44β (&π ο στiχ. 24 έπ.) · φ. 51 α = Έξάβ. 3, 3, 4 έπ. 

(συνέχεια τοϋ Πf(,Ιί (ί:γοραπωλησίας Κfψιι· 
λα[ου ). 

φφ. 5Ια·52β, 38 ', 5!α·i\5α: Περi άγω-= Έξάβ. 1, 3, Ι έπ. 
γών και χρόνων. 

φ. 55α: Περi άσαφοvς καi άμφιβόλοv. = Έξάβ. Ι, 15, Ι έπ. 

φ φ. 55 ι· 55 β : Περi Uπαιη}σεως και = 'Εξάβ. 2, 3, 2 έ:r. 

Uπωλείας. 

φφ. 55β · 56β: Περi dναργvρiας. = Έξάβ. 2, 2, έ.τ . 
φ. 57 α: Περι αύτομολών και άνδραποδι- = eΕ~άβ. 6, 8, έτ. 

στών. 

φ. 57 α : Περi άπελατών. = 'F,ξάβ. 6, "· 13. 

Ι Πρβλ. τα &νωτ. σελ. 181 λεχιtέvrα πρΟ τijς όρέtής σειρd:; τω.· φφ. τοUτων. 
2 Πρβλ. τά άνωτ. σελ. 181 λεχϋέντα ;ιερί τijς όρ{}ijς σειριi.; τό)ν φφ. τούτων. 

•r ............................... .ιι. .............................. .. 
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φ. 57 β: Περl &νάγκης καΙ βiας. = Έ'άβ. Ι, !Ι, 1 8ι,. 
φφ. 57 β. 5~β: Περi dλογευσαμένων fίτοι =Μ. Βλάσταρης, Α, κεφ. ε', 

ζωοφθόρω1ι. llερl άλογεvσαμένων ήτοι ζ'ωο

φθ6ρων (σελ. 78 · 79). 
φ. 59β: Περ'ί &ναγvωστώ11 • =Μ. Βλάσταρης, Α, κεφ. ς': 

Περi &ναγνωστών (σελ. 80). 
φ. 59β: Περl r'ι.ναθέματος. =Μ. Βλάσταρης, Α, κεφ. ζ' : 

Περl &ναθέματος (σελ. 80). 
φφ. 59β- 60-l: Περi r'ι.ντιμινσiων. =Μ. Βλάσταρης, Α, κεφ. η': 

Περi r'ι.ντιμινσiων {σελ. 80 · 81). 
φφ. 60α·7Ιβ: Περi &ποδημiας iπισκ6- =Μ. Βλάστιιρης, Α, κεφ. /t', 

πων καl κληρικών. Περl άπαδημίας έπισκόπων καi 

κληρικών (σελ. 81 · 97). 
φφ. 7Ιβ- 72α: Περl &πολυτικών γραμ- =Μ. Βλάσταρης, Λ, κεφ. ι': 

μάτων. Περl άπαλυτι~ών γραμμάτων 

(σελ. 97). 
φ. 72α: Περ) έπισκόπων όποϋ άρπάζου- =Μ. Βλάσταρης, Α, κεφ. ια': 

σιν έκκλησ{ας όποϋ δiν μετέχουσι1ι. Περl τών άρπαζόντων έπισκό

πων τιlς μη άνηκούσας αύταίς 

Έκκλησiας (σελ. 98). 
φφ. 72u. 73β: Περi τών r'ι.νθρ<hπων όποϋ =Μ. Βλάσταρης, Α, κεq:. ι β': 

άρπάζουσιν δJσπερ λησταi ξένα πράγματα Περl τών άιJπαζόντων λrιστρι-

ή κη}ματα, καl περi έκείνων όπού εύγά- κώς τά dλλότρια (σελ. 98- 100). 
ζουσι τα σύνορα και βάνουν τα άλλου διι:l να 

άρπάξοvσι χωράφι ~ άμπέλι. 

φφ. 73β. 75β: Περi εκείνων όπου r'ι.ρ- =Μ. Βλάσταρης, Α, κεφ. ι γ': 

πάζουσι γυναίκας και γαμούσιν αVτdς και Περι τών άρπαζόντων έπιγάμφ 

θέλαυσι νa lχουσιν αvτaς γυναίκας. γυναίκας {σελ. 10 Ι · 104). 
φ φ. 75β. 76": Περl &ρσενοκοιτiας. =Μ. Βλάσωρης, Α, κεφ. ι δ': Περi 

dρρενομανίας (σελ. 104 · 105). 
φφ. 76α. 76β: Περi aρχ6ντων καΙ πο- =Μ. Βλάσταρης, Α, κεφ. ιε': 

ταποi οί άρχοντες. 

φφ. 76β · 77α: Περi γυναικών 
χουσι τα συνήθειά τους. 

Περι άρχόντων, όποίοvς δεί 

είναι τούτους (<ηλ. 105). 
όπου li~ =Μ. Βλάσταοtι;, Α, χεφ. ις': 

Περl τών έν άφέδρφ γυναικών 

(σελ. !06). 
φ. 77α: Περi aφηλiκων fίγουν παιδiων =Μ. Βλάσταρης, Α, κεφ. ι ζ': 

όπου εlναι άπd τοVς κε' και κάτω. Περι άφηλlκων (σελ. 107). 
φφ. 77α · 80α: Περl aφορισμοv. =Μ. Βλάσταρης, Α, κεφ. ι η': 

Περi aφορισμού (σελ. 107· Ι Ι2). 

ΠερL τiιν παράφρασιν του Συντάγματος 1'0ii Μω:{}-αίοu Βλάσταρη 187 

φ. 80α: Περi dνηλiκων παιδiων. = Έξάβ. Ι, 1, 24-
φ. 80β: Περi &νήβων καΙ &νηλiκων. = Έξάβ. Ι, 12, 1. 
φφ. 80β · 8Ιβ: Περi r'ι.ρραβ<hνων μνη- = Έξάβ. 4, 2, 1 έι>. 

στεlας. 

φφ. 81β- 82β: Περiδωρ(ε}ών μνηστε{ας. = Έξάβ. 4, 3, Ι 8π. 

φ. 82β: Περi τού τiνες r'ι.τιμάζονται. = •Εξάβ. 6, 15, I έπ. 
φφ. 82β. 83β :'Έτι περi r'ι.νήβων καidνη- = Έξάβ. 1, 12, 2 επ. 

λίκων. 

φ. 83β : 'Αρχή σVJ' θεip τού δευτέρου στοιχείου. 

Σημειώσεως άξιον ώς πρός τi]ν Επεξεργασίαν του κειμένου του Συντά~ 

γμrιτος τοϋ Βλάσταρη UπΟ τοϋ Κριτοπούλου είναι Οτι oUχi σπανίως ό Κρι
τόπουλος δΕν περιορίζεται είς πΗράφρασιν μόνου τοϋ κειμένου τοϋ Βλά

σταρη, άλλιl λαμβάνων άφορμήν έχ τών παρΟ: τφ Βλάσrιιρu πrιραπομπών 

άνατρέχει είς αύτά τd πρωτότυπα κείμενα καi παραφράζει ταϋτα, οϋτω δΕ 
τό ε'ργον του εϊς τινα σημεία είναι πλουσιώτερον τοίί Συντάγμrιτος τοίί 

Βλάσταρη 1 • 

Πχ. έν χφ. ΕΒΕ 1402, φ. 30u περιέχεται παράφρασις α~τών τούτων 

τών κανόνων α; καi β' της έv •Αyκύρ~ Συνόδου, ένψ ό Βλάσταρης έν τψ 

άντιστοίχφ τόπφ ύποδεικνύει ά:ιτλώς τΟ πεQιεχόμενοv τών κανόνων τούtων. 

Μ. Β λ άστα ρ η ς, Α, κεφ. α' 

(Σύνταγμα, τόμ. 6, σελ. 52). 
'Αγκύρας α' και β'. 

~ο μέν τοι α' καi β' της έν 'Αγκύρq. 

Συνόδου κανών, τοVς φόβφ βασάνου 

θύσαντας πρεσβυτέρους και διακόνους, 

είτα άναπαλαίσαντας ήτοι μετανο1}

σαvτας καl τώv τυράννων ένώπιον 

τΟν ΧριστΌν όμολογ1}σαvτας, τfjς μεν 

τιμής μετέχειν καΙ τής καθέδρας 

κελεύει, ίερατικΟv δέ τι ένεργείν ούκ 

έφίησιv. 

Κ ριτόπουλος, χφ. ΕΒΕ 1402, 
φ. 30α. 

Συνόδου 'Αγγύρας κανι1ν α'. 

~Ιερείς όπου dρνηθοϋσι και πάλιν 

έπιστρέψουσιν έξ δλης τ'1jς καρδίας 

και Οχι με τέχνηv τινά, Clς liχοvσι 

τi]ν τιμήν τους καi τΟν τόπον τους 

μόνον· αμη να λειτουργ1}σωσι ποσώς 

vα μήν τοVς άφ1}σης, μηδε να διδά

σκουσι τΟν λαdν πλέον. 

'Α γγύρας καvι:bν β'. 

Διάκονοι όποϋ άρνηθούσι κai πάλιν 

να έπιστρέψουσι την τιμή τους καi 

τdν τόπον τους Ιiς liχουσιν· άμi] νιi 

1 Δέν δύναται βεβαίως νά άπ:οκλεισ-6-fj καΙ. ή ύπόftεσις ότι ό Κριτόπουλος f:χρη· 

σιμοποiει χφόν τι τοϋ Βλάσταρη πλοuσιώτερον τών χφων, Εφ' ών έβασίσ-6-η fι έκδο

σις τών Ράλλη- Ποτλij καί Εφωδιασμένον είς τά σημεία ταύτα δι" ούtου του κειμέ

νου τών κανό,•ων. 
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λειτουργήσοvσιν r} νCι ύ,πηρετψJουσι 
''' ΤΖ'''δ'ξ μi]ν τους αφησης. Δαι εαν ει. ωσι 

κόπον καl ταπείνοσιν πολλ1)ν καl 

πραότητα, εlς τού έπισκόπου τd 
' ' ' θ' " ., χέρι1ι ειναι va τον συμπα ηση η οχι. 

<'/Ετερον παρ(ίδειγμα i-·lνιιι κ<Li τΟ άχόλου{}ον. 

Μ. Β λ ri σ t α ρ η ς, Λ, ΚF c:r. ιι' 

( ΣtJ\'t•ιγιω, τόtι. 6, πελ. f>6 ). 
Πiτροv ιδι. 

Οϋτω περl τών τοιούτων και ό 

ίερομάρτυς Πέτρος ψηφίζεται έν τψ 

ιδ' κανόνι. 

Κ ριτόπουλος, χψ. ΕΒΕ 1402, 
φ, 33β. 

Πέτρου 7 Αλεξανδρείας κανchν ιδ'. 

ο δ ' 'λ R' ' ' I <ι σοι ε πα ιν 1~ι-α και αναγκη 

iπάθασι καl χωρlς τΟ θέλημα αύτών 

έβαλαν οί αίρετικοi I} οί άσεβείς εlς 

τd στόμα αύτ-ών είδωλόθvτα I} αλλα 
I < '"' >I ' ~ \ 

τιποτες οποv εχουσιν εκεινοι να 

μαλύνουσι χeιστιανόv, Wσπερ με lγρα
ψαν άπd την φvλaκijv οί τρισμακάριοι 

μάρτ-υρες διά τοVς παθόντας έν τfj 

Αιβύq., οδτοι iπειδη τοVς μαρτυροϋσιν 

oi συλλειτουργοί μου καi -μάρτυρες, 
δύνονται νd στέκοvσι μέ τοVς όμολο

γητdς καi εlς ίερωσύνην να προβιβα. 

σθούσι, έdν σεμνού βίου έργάται 

έγί1'ησαν. 

Καl πλFίσrα εreocι τοιαϋτα παραδείγματα fld ή:'Jύyαντο να παρατεθώσι. 
~Ai.J/t κrιl τΟ ά;rΗ}ετον έν(οτε nυμβαίνει' ί\ηλ. ό Κριτόπουλος συντέ

μνει τΩ &ντίιττοιχον κFίμενον τοϋ Βλάσταρη. Π.χ. 

Μ. Βλιiπταρης, Α, >ιφ. β' 

(Σύνταγμα, τόμ. 6, πFλ. 64 ), 
Περi Διοσκόρου καί Εύτυχοϋς. 

·ο τοίνυν Διόσκαρας, ηjς περιωνύ-
'λ 'Αλ"δ' ,. I μου πα εως εςαν ρειας τους ιερους 

' ' δ ' ζ " Ε' ' ανιερως ιεχειρι εν οιακας. υτυχης 

δέ, τών έν τfi βασιλίδι τών πόλεων 

ίερWν σεμ?ιε[ων άρχιμανδρίτης έτύγ

χανεν δ)ν. Οδτοι τΟν Κύριον ήμών 

Ίησούν Χριστόν, όμοούσιον μεν Επί-

Κριτόπουλος, χψ. f:BE 1402, 
φ. 37α. 

Περί Διοσκόρου και ΕVrυχοϋς. 

Ό Δι6σκορος Άλεξανδρεiας ήταν 

έπίσκοπος· ό δε ΕύτvχΎjς άρχιμαν

δρίτης ήταν εlς ένα μο1ιαση}ρι ηjς 

[{ωνσταντινοvπόλεως. AVτoi τΟν [{ύ

ριον ήμών 'Ιησοϋν Χριστdν llλεγαν 

όμοούσιον τού πατρός, εlς δε την 

ένανθρώπησιν έβλασφημοϋσαν δτι καi 

' 

I 
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στευον τcp Π ατρί, περi δέ γ ε τi)ν 

ένανθρώπησιν βλάσφημον γλώτταν 

εκινοvν, και φεύγοντες δijθεν η)ν 

τού Νεστορίου δια{ρεσιν, δύο υίοVς 

είσάγοντος, είς ετερον κρημνd1ι α

πεναντίας ώθοi'Vτο· τdς γCιρ δύο έπl 

τού Κυρίου φύσεις, τ-ijς τε Θεότητας 

καl ηjς ά1ιθρωπότητος, μετd τ'fιν 

lνωσιν συγκραθfjναι καl εlς μ!αν άπο

τελεσθfjναι φύσιν δvσσεβWς έδογμάτι

ζον, ώς έντεύθεν καl η} θεότητι προα

αρμ6ζεσθαι Ιiπερ ή ιiνθρωπ6της ύπι!

στη θεία παθ1]ματα· άλJ.d καl η}ν 

σάρκα ούχ όμοούσιον ήμίν άνειλη

φέναι τΟν Κύριον lλεγον, ούδ' έκ τών 

παeθενικών συμπαγijναι αίμάτων, άλλ' 

άρρήτως πως κal θειοτέρως σεσαρκω

θijναι αύτdν dνέπλαττον· ο1Jς καθείλεν 

1]- έν Χαλκηδόνι οlκουμενικη Δ' Σύνο

δος τών χλ' ΠατέρωJ'. 

ή θεότης έπαθεν ωσπερ καl ή aνθρω

πότης. Καθείλε γοϋv τούτους 1} έJ' 

τfί Χαλκηδόνι οlκουμενικη σύνοδος 

τετάρτη, γενομένη παρd έξακοσ!ωJΙ 

τριάκοντα πατέριωι. 

Άξιοσrιμείαιτοv δ' Επίσης t:lναι Ο τι ό Κρι τόnουλος άνατρέχει ούχl σπα· 
νfως καί είς τUς έρμηνεί(Jς τώv κανονολόγων Ζωναρά καΙ. Βαλn-αμώνος 1 
ίδιαίτατα ~ε τοϋ Β11λσιψώνοςι παρΗφράζων ύπΟ τοιJς σχeτικοιJ; Κ(ηόνας 
, ; ~ -e -ι 1 
αποσ:τασμuτu εκ των ερμηηΗων tουτωv . 

v 
Δεν εί\•uι μικρι'i; σημιωίιις tO γεγονΟς ότι ό μεταβυζαt·τινΟς νομοκΟ.

νων δ γνωστΟς ιJπι\ τΟν τίτλον «Βακτηρία τών ·Αρχιερέων »1 &νέκδο-' 

ι Π.χ. έν χφ. EIJE 1402, φ. 6!β έπ. μετό η)ν παράφρπσιν τοϋ ιι;;: κανόνος 

της έν Ά\τΙοχείι;ι :Σuνόδοu { Μ. Β λ άστα ρ η ς, Α, κεφ. -&', :Σίιντα)•μα, τόμ. 6, σελ. 
87) Π(.(ρατίiJεταt ( έν ;ιαριιψ(Ηiοει) άπόσπασμα έκ σχολίου τniί Βαλσαμώνος είς τΟν 

Κfηόνα τοίiτον ( Σύ,•τιtγμα, τόμ. 3, σελ. 156 έπ, άπό τών ~.έξε(Jη• : 'Ερωτήσει· δέ τις, 
πrflς Οφείλει νοηθijvαι τδ καi έπ. ) · έν φ. 65β έ.τ. μετd η)ν πιιράφρασιν τοϋ γ' κανό

νος τfις έν Σαρδικίl ~υνόδου (-Μ. Β λ άστα ρ η ς, εv-&' άνωτ. -) παρατί-6εται ( έν 
παραφράσει) άπόσπuσμα έκ σχολίου τοίi Βάλσαμώνος εtς τόν κανόνα τούτον ( Σύν
ταγμα 1 τόμ. 3, σελ. 236 έπ., ιiπό τών λέξεων : Έρωη]σει δέ τις, ώς τού ιε' καν6νος 

καί έπ. ). 

•s---------------------~----------------------
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τος είσέτι \ μεγάλως Ί]ντλησεν έκ τijς παραφράσεως τοϋ Κοιτοπούλου 2• 

Είς Ενδειξιν παρα8έtω κατωτέQω δύο κείμενα έκ τών πηγών τούτων, 
ών τΟ μέν πρώτον &ποτελεί πι ράφρασιν κειμέ,·ου τοϋ Συντάγματος τοϋ 
Βλάσταρη, το δε δεύηρον χωρίων τiίς Έξαβίβλου τοϋ Άρμενοπούλου '· 

Βακτ11ρία τών • Αρχιερέων Α, κεφ. 

ρλα'' (χ φ. ΕΒΕ 1373, φ. ΙΟ3β) 
Περι δ.ζύμων μετd 5 λατlνων όπού 

ποιοVσι τijν θεlαν μυσταγωγlαν. Κεφ. 

ρJ.α' '· 
'ΑπΟ τούτου μάνθανε δτι ούχ 

όλlγον παρανομοVσιν οί λατίνοι και 
δσοι ποιούσι τijν θείαν μvσταγωγίαν 
μΞ Ιiζυμον. Διότι U.ν έκείνοvς όπού 

τρώγουσιν τd. llζυμα dπλώς τών 'Ιου

δαίων άφορίζει και dργεί τελείως, 
να τΟ μεταλαμβάνει τινdς τΟ Ιiζυμον 

ώς σώμα τού Χριστού και με τΟ 
Ιiζυμον να λειτουργό. έχει νd είπή δτι 

δiν ίουδαt·ζει; ΟύδΞ γdρ έκώλυσε νd 
μ1)ν τρώγωμεν τα Ιiζυμα πυτάρια, 

δταν τα ποιούσιν αί γυναίκες ήμών 

δια σπουδ1)ν και τρώγωμεν, αμη να 
μηδεν έορτάζομεν ωσπερ οί 'Ιουδαίοι 

Κρι τ6πουλος, χφ. ΕΒΕ 1402, 
φ. 226α έπ. 

Π ερi δ.ζύμου κατ Ο. λατlνων. 

'Απd τούτου μάνθανε ότι ούχ' 
όλίγον παραvομοϋσιν οί λατLνοι καi 
δσοι ποιοVσι την θείαν μυσταγωγLαν 
με ϋ.ζυμον. Διότι llν έκεLνοvς όπού 

τρώγουσιν άπλώς τα άζυμα τών 

'Ιουδαίων aφορίζει καl άργεί τελεLως, 
Ι Ι 1 I I I "ζ 'ς να το μετα"'αυοι τινας το α υμον ω 

σώμα τού Χριστού και με τΟ άζvμον 

νd λειτουργό. έχει να εϊπη ότι δεν 
lοvδαtζει; Ούδi γdρ έκώλυσε νd μην 
τρώγωμεν τα άζυμα πυi'άρια δταν 

τd ποιοVσιv αί γυναίκες ήμWν δια 
σπουδ'Ι)ν και τρόγωμεν, άμiι να μην 
έορτάζομεν ωσπερ οί 'Ιουδαίοι με 

ι • Η Βακτηρία συνετά γη τψ 1645 (πρβλ. χ φ. 30 Μετοχίου Πα,·αγίοu Τάφο~ 
Κωνσταντι-νουπόλεως). Παραλλαγi) tοϋ έ:τοuς 1704 εϋρη~αι έν χφ. ΕΒΕ 1373, του 
δ' έ:τnυς 1742 έν χφ. ΕΒΕ 2254. Τούς προλόγους καί τΟν πί-νακα πε~ιεχομέν~ν Ίi'ίς 
Βακτηρίας ( έκ ΊΟίι χφ. ΕΒΕ 1073) έδημοσίευσεν ό • Α. Μ ο μ φ ε.ρ ρ α τ ο ς, εν Δελ· 
τίφ τfιc 'Ιστορικής καl 'Ε&νολογικfις 'Εταιρείας ti}ς Έλλάδος, τομ. 3 ( 1889 ), σελ. 
129.218. 

2 Σημειω{}ήτω δ' δμως 5τι {1 Βακτηρία άφίσταται έν πολλοίς τfις παρό. Κρι"tο· 
πού).ω κατuτάξεως τfις ύλης. Οίίτ-ω• α) χωρία τινό. ή Βσκ"tηρία κατατάσσει είς Ετ-ε· 
ρον ~ ω· παρό. τω Κριτοπούλφ εUρηνται στσιχείον· β ) χωρία εύρισκόμενα παρό. 
Κριτοπούλφ έν συν~χείq. καί. ύπό τό αύtό στοιχείον ή Βακτηρία κατα,·έ~ει εί' πλε~ονα 
τοίί έ"')ς στοιχεiα' γ) χωρία εύρισκόμενα παρό. Κριτοπούλφ διεσπαρμενα εlς πλειονα 
τοϋ ένΟς στοιχεία ή Βακτηρία κατατάσσει ύπΟ τΟ αύτΟ στοιχείον. 

3 Πρβλ. έπίσης καi. κατωτ., σελ. 200, σημ. 1. 
Β · ' - ... εριεχομε'νrον ( φ. 4β) : 4 Κατό. τΟν προτασσόμενον τfιι; ακτηριας πινακα των ·~ 

κεφ. ρλζ'. 
5 Γρ. κατά~ ώς έ:χει ·καi ό πίναξ τ&ν περιεχομένων, φ. 4β. 
6 =Μ. Βλάσtαρης Ι, κεφ. δ' (Σύνταγμα, τόμ. 6, σελ. 309 }, 
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με aζυμα, μηδl! η)ς έορτής τών 

Ίουδαίωv τd ϋ.ζυμα νd φάγωμεν. 

Διότι ποίον είναι μεγαλ1}τερον, ·ή 

αναίμακτος θυσία και ή έορτη όπαϋ 

μiiς lδωκεv ό Κύριος ήμώv 'Ιησοvς 

Χριστdς δταν έμελλε νd σταυρωθij 
πρό τής έορη]ς τού Πάσχα ή τd τών 

'Ιουδαίων Cί.ζυμα; Πάντως κάλλιον 

εlναι ή άναίμακτος θυσία. Καi δτι 

ούδi είς νούν ήλθεν εlς τοVς θείους 

πατέρας καl άποστόλοvς νd: λειτοvρ

γοϋμεν ήμείς μi άζυμα φανερόν είναι 

άπd τd έσπούδασαν δτι νd άπέχομεν 

τdς lουδαϊκιΖς πάντας έορτάς τε καl 

έθημα. Ka2 έθηκαν κανόνας καl 

νόμους, 6Jσπερ δρησαν δτι τό Σάββα

τον μ1}τε να νηστεύομεν μ1} rε να 

έορτάζομεν μήτε να dργούμεν, άλλ' 
οVδε τd flζvμa τους νά έσθlομεν. 

Βακτηρία τών • Αρχιερέων Ε, 
κ εφ. ρκη' · κεφ. ρλβ' 

( χφ. ΕΒΕ 1373, φ. !84β έπ.) 
Περι έμφvτεύσεως. Κεφ. ρκη'. 

'Εμφύτευσις οVτε μlσθωσις είναι 

οVτε έκποίησις 1, άμij μετέχει καl 

δ.πΟ τα δύο. Ιίαι έκ μέρους μεν με

τέχει εlς μίσθωσιν, έκ μέρους δε εlς 

έκποίησιν 2 όμοιάζει. /(αι είναι ή 

έμφύτευσις Wσπερ μlσθωσις όμοV 

και έκποίησις. Ή μεν γdρ μίσθωσις 

δc"v είναι πάντοτε, άμή μίαν φορdν 

γίνεται και πλέον ούδεν είναι· ή δε 

έμφύτευσις δύνεται νd έχη καl τΟ 

U.ζυμα, μηδi τijς έορη)ς τών 'Ιουδαίω1ι 

τd llζυμα να φάγομεν. Διότι ποίον 

είναι μεγαλότερον, ή &ναLμακτος θυ
σία και τελετη όπού μας έπαράδωκεν 

ό Κύριος ήμών 'Ιησούς Χριστός, δταν 

l!μελλεν va σταυρωθή πρd τής έορτής 
τού Πάσχα 1} τα τών 'Ιουδαίων άζυμα; 
rτι ''' ,. ~ • , 11αντως καιν.ιον ειναι η αναιμακτος 

θυσία. Και δτι ούδε εlς νουν ίjλθεν 

είς τοilς θεLους πατέρας και άπα

στόλους να λειτουργούμεν με άζυμα 

φανερΟν εlναι δ.πΟ τΟ έσπούδασαν 

δτι να άπέχομεν τdς lουδαϊκdς πάντας 

έορτάς τε και έθημα. 'Έθηκαν καl 

κανόνας καl νόμους, ωσπερ δρισαν 

δτι τΟ Σάββατον μ1)τε νd vηστεύωμεν 

μήτε να dργούμεν, άλλ' αVδε τα lί.ζυμα 
αύτών νd Εσθίομεν. 

Κριτόπουλος, χφ. ΕΒΕ 1402, 
φ. 180α έπ. 

Περι έμφυτεύσεως. 

~Η έμφύτεvσις οϋτε μLσθωσις είναι 

οϋτε έκποLησις, ilμij μετέχει καl άπΟ 
'δ' Τ/ Ι~ Ι Ι Ι > 

τα υο . .n.αι εκ μερους μεν μετεχει εις 
μίσθωσιν, έκ μέρους δε εlς έκποίησιν 

όμοιάζει. Και είναι ή έμφύτευσις 

Wσπερ μlσθωσις όμοϋ και έκποίησις. 

El 8 μεν γdρ μίσθωσις δεν εlναι πάν

τοτε, αμη μLαν φοραν γLνεται ( καi) 4 

πλέον ούδεν εlνaι· ή δε έμφύτευσις 

δύναται νd έχει καl τΟ διηνεκες καi 

1 ΤΟ χφ. : έμποίησις, προφανrΟς έκ παραναγνώσεως. 
2 ΤΟ χφ.: έμποίησιν, προφανώς έκ παραναyνώσεως. Έν tοϊς κατωτέρω -εό χφ. 

όρfi.ώς : έκnοίησις. 
3 Γρ. Ή. 
4 Προσέι'}εσα έιtί τft βάσει τοϋ χφ. ΕΒΕ 30:t5, φ. 175β καί tfις Βακτηρίας. 

z•' ........................................................................ , 
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διυνεκΕ:ς και διαμένει( Υ) πάντοτε οVκ 
έμποδίζεται. Διι:Ι τοϋτο διαφέρει ηjς 

μισθώσεως 'l lμφύτευσις. [ ='Εξάβι· 

β).ο; 3, 4, Ι I 
Πάλιν δέ ή έκποίησις τελεία πούλη

σις είναι καi άφ' ού δd;σης τα άσπρα 

καi έπάρης τΟ είδος, τίποτες πλέον 
δΞν δίδεις oVδf: αναγκάζεσαι νd. δίδης 
κατ' έτος πάχτας τl.ποτες. Άμi; δταν 

(φυτεύσεις) ι εlς ξένον χωράφη δέν
δρον Ι} τίποτες liλλο, πiiσα χρόνον 
δίδης πάχτος τού χωραφίου και δια 
τοVτο δέν όμοιάζει ή φύτευσις ι:ίJς 1] 
nούλησις. [ = 'J<:ξάβ. 3, 4, 2]. 

Kai δτι ό μiν λαβών χωράφη Yd 
φvτεύση τίποτες, &φ' oii φvτεύσει 
δένδρα τίποτες, εϋκολα δέν διώκεται 
dπd τd χωράφη έκείνας ούδέ είς 
όλίγον καιρdν τd κρατεϊ. Πώς εχεις 
να εlπfjς δτι μίσθωσις είναι ή ψ6τεv
σις; "Οτι πάλιν τό συμφων1]σον δίδει 
κατ' έτος, πούλησις τελεία δΕν είναι, 
άμiι θεωρείται άνάμεσα τijς μισθώσε
ως καl τijς έκποι1]σεως καl δια τοϋτο 
καl τα νόμιμα τijς φυτεύσεως χωρι

σμένα είναι άπό τα νόμιμα όποϋ lχn 
1] μίσθωσις καl έκποίησις 1jγουν ή 
nράσις. [ = Έξάβ. 3, 4, 3]. 

n·ερ'ί έμφυτεύσεως είς τόπον τοϋ 

Πατριαρχiου. Κεφ. ρκθ'. 
Τας έμφvτεύσεις όποϋ έπέρνοvσιν 

; \ I J θ'' τοπο'V και φvτεvουσιν τινες, εΛεις 

άπΟ τού Πατριαρχίοv τijς έκκλησίας, 
θέλεις άπό Ορφανοτροφείον καi άπΟ 
ξενώνας, άπΟ νοσοκομία κα'ί πτωχείων 
όρίζομεν είς πρόσωπον μό1ιον όπού 

διαμένειν πάντοrε ούκ ,έμποδίζεται. 
Δια τούτο διαφέρει η} ς μισθώσεως 

1} έμφύτευσις. 

Πάλιν δε ή lκnοiησις τελεiα πούλη

σις είναι καl άφ' ο-δ δώσει(ς) τd 

ϋ.σπρα και έπάρεις τό είδος, τίποτε 

πλέο1ι ούδΕν δίδης, ούδ8 άναγκάζεσαι 
να δώσης κατέτος πάχθος τίποτες. 

'Αμη δταν φυτεύσεις (εlς) 2 ξένον χω

ράφι δένδρον ή τίποτες ίiλλο, πiiσα 

χeόνον δίδεις τό πάχθος τοϋ χωραφίου 

και διd τοϋτο δΕν όμοιάζει ή φύτευσις 

καl πούλησις. 

Καi δτι μΕν δ λαβcl1ν χωράφη νιΖ 
φvτεύσει τίποτες, άφ' oiJ φvτεύσει 

δένδρα τίποτες εVκολα δΕν διώκεται 

δ.πΟ τd χωράφι έκείνο, ούδΕ είς όλίγον 

καιρdv τΟ κρατεί· πώς lχεις νd είπης 
δτι μίσθωσις εlναι ή φύτευσις; •Ότε 

δΕ. πάλιν τΟ συμφων'tjσουσιν δήδι 

κατέτος, πούλησις τελεία δiν είναι, 

&μη θεωρείται &νάμεσα τfjς μισθώσε

ως και τijς έκποιήσεως κα'ί διd τοϋτο 

καl τα νόμιμα njς φύσεως 3 χωρισμέ
να είναι άπό τd νόμιμα όποϋ έχει ή 

μiσθωσις καΙ 'l iκnοiησις ijγουν ή 

πρiiσις. 

Περι εύαγών οίκων. 

Τας φυτεύσεις όπού πέeνοvσι τόπον 

καl φυτεύουσι τινές, θέλεις άπό τοϋ 

Πατριαρχίου τijς έκκλησίας, θέλεις 

άπd τό όρφανοτeοφίον καl άπΟ ξε

νώνες, άπΟ νοσοκομία καl πτωχε{ων 
όρίζομεν είς πρόσωπον μόνον όποϋ 

J Προσέ-6-εσα επt τfi βάσει τοϋ Κριτοπούλου. 
2 Προσέ6-ε'1α επί τfi βάσει "&οtί χφ. ΕΒΕ 3045, φ. 175β κυί τi}ς Βακτηρίας. 
3 Γρ. φυτεύσεως, ώ; έχει τΟ χφ. ΕΒΕ 13045, φ. 175β καί ή Βακτηρία. 

2. 3. 1966 
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τό έπijρε κα'ί liλλων δύο προσώπων 

όπού τΟν θέλοvσι κληρονομήσει να 

εlναι και παρέκει να μiιν είναι είς 

iiνa πρ6σωnον [ = 'Εξάβ. 3, 4, 4]. 
Περι έμφvτεύσεως χωραφίων έκ

κλησίας Κωνσταντινουπόλεως κα'ί είς 

&λλαις lκκλησiαις κάθε τ6ποv. Κεφ. 

ρ λ'. 

τα lρεfπια fjγovν 'l χέρσος γij 
τής έκκλησίας Κωνσταντίνου πόλεως 

εί' τις θέλει να φυτεύσrι τίποτες δένδρα 

κάρπιμα τd(ν) ijμισv καρπdν (νa 

lχrι ή lκκλησiα καΙ τdν >)μισv) ι 

ilποως τdν καλλιεργεί. [ = 'Εξάβ. 

3, 4, 5]. 
'Ότι είς τδς ίiλλας έκκλησίας και 

-τα μοναση]ρια καl τοVς ξενώνας 

όποϋ είναι μέσα είς τijν Κωνσταντι

νούπολιν και έξω τας Uλλας πόλεις 

είς πiiσα τόπον δίδουσι τα έρείπια 

νd φυτεύσοvσι καt κλ1}ματα η δένδρα 

εί' τις θέλει κα'ί να έπέρνυ 1] έκκλησία 
τό έκτον μέρος τοϋ καρπού τών δέν

δρων. [ = ΈΕάβ. 3, 4, 6]. 
Περ'ί έμφvτεύσεως καl παχτώσεως 

είς τόπον έκκλησιαστικdν η σπητό

τοπον. Κεφ. ρλα1 • 
'Όταν παχτώσει τινaς χωράφη f} 

σπητόταπον με δ.νάκαμψιν έπάρη έκ

κλησίας τινΟς η έως την ζω1]ν του άς 

τό πέρνει. ή έως τοVς λ' χρόνους, 

πλέον μην τό κρατεί. Αέγω δl τούτο 

δταν φυτεύσrι τίποτες δένδρον είς τΟν 

τόπον τijς έκκλησίας, άμη δταν κτίσrι 

σπήτη, πάντοτε τό έχει αν την άνά

καμψιν &νεν6χλητον δ{δει. [ = Έξάβ. 

3, 4, 7]. 

τΟ έπijeεν καl αλλων δύο ~οσώπων 

όποϋ τΟν θέλουσι κληρονομήση _ να 
τ ' ι , δ, τ 

ειναι και παeεκει. να μη εν ει<J:αι, 

μη δε είς ένα πρόσωπον. 

τα έρείπια τής έκκλησία~ Κων

σταντινουπόλεως είτις θέλει να φυ

τεύσει τίποτες δένδρα κάρπιμα, τΟν 

εί'μισι καρπdν να εχει ή έκκλησία καi 

τόν εί'μισι εί'τις τα καλλιεργεί. 

•Ότι είς τδς ϋ.λλας έκκλησίας καl 

τα μοναση}ρια κα'ί τοVς ξενώνας 

όποϋ είναι μέσα εlς την ~ωνσταντι

νούπολιν καl lξω είς τdς άλλας τι:l,ς 

πόλεις είς πiiσα τόπον .. δίδουσι τα 

έρείπια να φυτεύσοvσι κλήματα ή 

δένδρα εί τις θέλει κα'ί έπΦρνει ή 

έκκλησία τΟ lκτον μέeος τού_ κ.αρποV 

τών δένδρων. 

'Όταν παχτώσι τις χωράφι f} σπι

τότοπον μ8 άνάκαμψην . έπάρη έΚ

κλησίαν 2 τινός !ως τΎ)'Ι' ζωήν του ϋ.ς 

τΟ πέρνη η έως τριάκοντα χρόναυς, 

πλέον μην τό Κρατεί. Αέγω δi τοϋτο 

δταν φvτέ_ψει τίποτες δένδρον είς τόν 

τόπον τής έκκλησίας, άμη δταν κτήσει 

σπlτ;, πάντοτε τd έχει έαν τfιν άνά

καμψιν &νεν6χλητα δ{δει. 

Ι Προσέ-&εσα επι τίi βάσει του Κριtοπούλοu. 
2 fρ. έκκλησ(ας1 ώς έχει ή Βακτηρία. Τό χφ. 3045, φ. 175β: έκκλησ(α. 
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Περi lμφυτεύσεως εlς τόπον lκ

κλησlας. Κεφ. ρλβ'. 

Είς τόπον iκκλησlας όπου φvτεύσει 

τινdς τίποτες, li.ν ούδΕ.ν δώσrι τΟ είτι 

συμφωνήσει δύο χeόνοvς, διώκουσίν 

τον. Είτε lκκλησίας τόπος δέν εlναι, 

τρείς χρόνους. Ι= Έξάβ. 3, 4, 8 ]. 
Αίρετικdς πράγμα κιΡητdν ή άκt

νητον μη κρατεί, liν δώσει και τd 

πλείον. Ι= 'Εξάβ. 3, 4, 10 ]. 

VI 

Είς τΟν τόπον της έκκλησlας όποϋ 

φvτέψη τινdς τlποτα, αν δεν δώσει 

τό συμφωνήσει δύο χρόνους, διώκοvσlν 

τον. Είτε έκκλησίας τόπος δiν εlναι, 

τρείς χρόνους. 

Αίρετικdς έκκλησlας πράγματα κι

νητdν ή άκ{νητον μη κρατεί, έdν δώσει 

καl τΟ πλειότερον. 

•Έτερος μεταβυζαvτινΟς vομοκάνων, εύτυχήσας ούτος νά tδη τΟ φώς τiiς 

δι& τοϋ τύπου δημοσιότητος, εtναι τό « ΝομικΟν » τοϋ έπισκόπου Καμπανίας 
Θεοφίλου 1• 'Ο Θεόφιλος κατ& τi]v σύνταξιν τοίί περl « Πολιτικοϋ Νόμου» 

. τμήματος τοϋ sργου του έχρησιμοποίησε κυρίως τιΧς άκολούi!ους πηγάς 2 : 

α ) Ti]v παράφρασι ν τών Είσηγήσεωv τοϋ Ίουστι νιανοϋ ύπο τοϋ Θεο· 
φίλου. 

β ) την ΈξάβιβΛον τοϋ 'Αρμεvοπούλοu καl τi]ν μετάφρασι ν ταύτης 

ύπο τοίί 'Αλεξίου Σπανοϋ. 
γ) Τi]ν Βακτηρίαν tών ·Αρχιερέων. 

Τi}ν παράφρασιν τοίί Κριτοπούλου δεν φαίνεται v& έχρησιμοποίησεv 
ό ΘεόφιΛος' τοϋλάχιστον ούδαμοϋ τοϋ Εργου του άναφέρει αύτήν 8• ~Ι να 

ομως καταδείξω πώς δια μέσου τi'jς Βακτηρίας τών 'Αρχιερέων ήσκή{}η eπί· 

δρασις τiiς παραφράσεως τοϋ Κριτοπούλου είς το Νομικον τοϋ ΘεοφιΛου, 

παραδέτω τα άκόλουflα παQαδείγματα. 

1. Έν Νομικiί> Α' § 14 λέγεται: «Μετα πολλας εvλόγους αlτlας τής 

\ λύσεως τής μνηστεlας είναι καl αύταί: '1Αν ό παϊς ?}ναι εύτvχijς και δvστv
\χήσn πολύ, &ι σ τε μs τα ς χε ϊρ άς του να έργάζεται». 'Η Βα

\κτηρία Μ, κεφ. κα' ( χφ. ΕΒΕ 13ί3, φ. 262β) λέγει: «Λύεται ή μνηστε{α ... 
lάν είναι πλούσιος και εύγενής καl δυστvχήση, ώστε νά ζητά I} llν δ8ν ζητd 
,Υtνεται τοιούτος ώστε νd έeγάζεται μ8 τά χέρια του Ρά ζfi». co Κριτόπουλος 

ι Τi}ν παλαιοτέραν, πλημμελi'j καl αύθ-αίρετον, Βκδοσιν -tών Τ α π ε ι ν ο ϋ- Β α· 

σ ι λ ε ι ά δ ο u ( 1887) άνηκατέστησεν 1]δη ή \ιπΟ τοϋ Δ η μ. Γ κ ί ν η εκδοσις ( 1960 ), 
είς: ην και γίνονται αt παραπομπαί. 

! Σημειωτέον δ" Οτι ό Θεόφιλος δSν περιορίζεται εtς δοuλικήν άντιγροφήν 

•ών ύπ' αύτοU χρησιμοποιουμένων πηγών, άλλα σuνήοft-ως μεταβάλλει τi}ν διατύπω· 

σLν αύτών. 

S Ένψ 't"ijς Βακτηρίας τδiν "Αρχιερέων γίνεται ρητi) μνεία έν ΝομικΦ ΜΔ' § 16. 

i 

ι 
! 
I 

l 
γι 

i 

Περί τήν παράφρασιν toU Σuντάγματο~ τoii Ματ{}-ιιίοu Βλάσταρη 195 

(χ φ. ΕΒ Ε 1402, φ. 1 05α ) : ιιΈαν lfvαι πλούσιος, εiJγενης καi δυστυχήσεως 1 

Wστε νd ζητa ή 2 νd έργάζεται μi τd χέeια του νd ζήJ> 8• 

2. 'Εν Νομικiί> Δ' § 16 λέγεται: «'Όταν γυνη δsν πηγαlνrι την προίκα 
είς τΟν άνδρα της, ού δύναται λαβείν παed τού άνδeός, άποθανόντος, τήν αύτfjς 

Π(]Οίκα. Και ό &.νήe, πed τού στεφανωθjj, αν δ8ν δώσn τfί γvναικl πeογαμιαlαν 

δωρεάν, ού δύναται λαβείν έκ τής προικdς τής γυναικός, άποθανούσης, τd τρlτον 

μέρος, /Jν δ& διορlσn τι ή γvνη να τού δοθfj ii κατ α τήv σvνήθειαν τού τ6που». 
Όμοίως καl έν Νομι'>fψ Ε' § 11 : ((Έdν ό άνήρ, πρd τού γάμου, δ8ν δώσn τfί 
γυναικ{ του προγαμιαlαν δωρεάν, άποθανούσης τής γυναικdς, δ8ν δύναται νd 

λάβn έκ τής προικΟς αύτής τd τetτον, lJ.ν ή γυνή δ8ν τΟ διορlσn I} κατd τήν συνή
θειαν τού τόπου».' Αξιοσημείωτον ε1ναι ένταϋ{}α τΟ τρίτον τijς προικός, Οπερ 

λαμβάνει δ έπιζών άνήρ, Vπό την προϋπό{}εσιν Οτι συνέστησε προyαμιαίαν 

δωρεάν Ί δέον Ομως να σημειω-6ϋ Οτι και ένταϋ{}α ό Θεόφιλο; 8χει ύπ' Οψιν 

τi]ν Βακτηρίαν Π, κεφ. λ' ( χφ. ΕΒΕ J 373, φ. 337α): «'Όταν ή γυνη δ& 

ύπάγη τήν προίκαν της είς τΟν Ιi.νδeα, δ8ν δύναται νά fπάen άπd τΟν άνδρα της 

τήν προίκαν της μετά τΟν θάνατόν του. Και ό άνήρ όπού δ8ν δώσει τής γυναικός 

του πed τού νά τήν έπάρn πρ,ογαμιαlαν δωeεάν, δ8ν δύναται νά έπάρn άπd τijς 

γυναικός του τijν πeοίκαν μετά τdν θάνατόν της τΟ τρtτον, εί μήποv γυνij βου

ληθή vα τού J.φήση τf:ποτες ii να τού χαρlση ii νa είναι τοπικη συνήθεια». 

"ΗντΛησε δε καl eνταϋilα ή Βακτηρία 8κ τοϋ Κριτοπούλου, πρβλ. χφ. ΕΒΕ 

1402, φ. 162α: ι(Όταν ή γυνη δsν ύπάγη την προlκα της εlς τόν ίf.νδρα, δsν 

ι •Εν χφ. ΕΒΕ 3045, φ. 117α φέρεται όρ&ώς: καl δυστυχήσει~ ώς καL παρα tfi 
Βακtηρ(q;. 

2 Τό χφ. ΕΒΕ 3045, φ. 117α προσiJ'έτει. ένταϋ-&α: άv δiν ζητd γ!vη τοιούτος 
&Sστε. "Ομοtως καί. ή Βακτηρία. 

s Ούτω παραφράζει ό Κριτόποuλος τΟ χωρίον τοiί Μ. Β λ άστα ρ η, Γ, ιε': 

<<Λύεται δΒ ή μνηστεlα ... i) ( διά) τύχης έναλλαγJ}v>> (Σύνταγμα, τόμ. 6, σελ. 183 ). 
Πρβλ. καL σχόλιον ύπΟ κανόνα '1,η; τfις έν Τρούλλφ Συνόδου (Σύνταγμα, τόμ. 2, σελ. 
539 ). Τήν αύτήν Εννοιαν προσδiδουσιν είς τήν τύχης έναλλαγηv καί: α ) ό • Α λ έ
ξι ο ς Σ π α ν Ο ς μεταφράζων ( έκδ. Βενετίας, 1744, σελ. ::!80) τΟ χωρίον τfjς cΕξα

βίβλοu 4, 1, 25 ( ό • Αρμενόπουλος παρέλαβεν έκ -ι;οϋ Βλάσταρη τήν διάταξιν )· β ) 
πατριαρχικ1) άπόφασις παρά Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, τόμ. 1 ( 1888 ), σελ, 

210 =Θ ε ο τ ο κ α, Νομολογία τοU ΟίκοuμενικοU Πατριαρχείου ( 1897 ), σελ. 411 έπ. · 
γ) δ Μολδαβικος Κώδιξ § 120, ι' ( Ζ έπων, j.G.R., τόμ. 8, σελ. 25 )' δ) δ Ζ h i· 
s h m a n, το δiκαιον τοίi γάμου, μετάφρ. Μ. "Α ποστολο ΠΟ ύλοu, τόμ. 2 ( 1914 ), 
σελ, 604' ε) ό Κρασσάς, ΟίκογενειακΟν Δίκαιον, 511 έχδ. ύπό Χ. Πράτσικα 
{ 1927 ), σελ. 132. "Άλλην βννοιαν προσδίδει είς τi}ν «τύχης έvαλλαγήν» ό Κ α λ λ ι

γ ά ς, Οίχογενειαχόν δίκαιον { 1881 ) § 61, σελ. 78 : καταδίκη ποινική· όμοίως καί 

ό Μ 0 μ φ ε ρ ρ α τ ο ς, ΟίκογενειακΟν δίκαιον ( 1914 ), σελ. 105. 
4 • Αντίστοιχος διάταξις έν tψ βuζαντινορρωμα"ίκΦ δικαίφ δf:ν ύφίσταται. Παρα· 

βλητέα Ομως κατά -ι;ινα τρόπον ή iιπ' άρ, 56 άπόqΊανσις toU Δημητρίου Χωματιανοiί, 
παρd p i t r a, Analecta sacra et classica, τόμ. VI ( 1891 ), στήλη 256 in f. 
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δύνεται νι! έπάρει άπd τοϋ άνδρ6ς της τήiι προίκα μετδ. θάνατόν του τΟ τρlτοv. 
Και δ άνijρ όποϋ δΕν δώσει την γυνα ϊκα του πed τοϋ να τijν έπάρει προγαμιαlαν 
δωρεάν, δΕν δύναται να πάρη άπd τής γυναικdς τi)ν προίκα τΟ τelτον μετG. τΟν 
θάνατόν της· εί μή που γvνfj βοvληθfί νΟ: τΟν δ.ψ;]ση τtποτες η νd: τdν χαρίση ή 

νd lναι τοπικiι συνήθεια». 

'Ο Κρι τόπουλος παραφράζει ~νταϋ1Jα το χωρtον τrϊς Έξαβtβλου 4, 9, 
13: <<Tijν προίκα μη είσενεγκαμένην μη δύνασθαι τά τού άνδρdς οlκειούσθαι 
διd τfjς προγαμιαίας δωeεiiς- και ό μη την διd γάμον έπιδαVς δωρεdν άνfιρ ού 
λαμβάνει -rι έκ τfjς ούσίας τfjς γυναικός, εl μη ή συνοικοfJσα αύτq:Ί δωρήσασθαl 

τ • λ- β λ θ ~ 1 ~· ~0. "' ~s.' ~ λ~ ' .. t ι η κατα ειψαι ου η ειη» , ενυα ομως ουοει; γινεται ογος: περι του-« τρι· 

του» OπtQ λαμβάνει ό &νήρ. Διεμόοφωσε δ• ό Κριτόπουλος τΟ ύπΕρ τοϋ 
άνδρΟ; τρίτον έκ τiiς προικΟς προφανώς κατ" άναλογίαν τοϋ τρίτου Οπερ 

κατ α τΟ ννωστΟν βυζαντι νΟν Εitιμον έλάμβανεν 1] γυνη έκ τfjς περιουσίας 
τοϋ άνδρΟς 2 τίτλφ προγαμιαίας δωρεdς. 

3. 'Εν Νομιχψ ΛΒ' § 49 λέγεται: ((Ε'iπομεν, δτι πρd τoii μαρτvρψ1οvν 
οί μάρτυρες, πρέπει να όμνύουν αν ήναι ύποψία· οίδε τίμιοι και καλοi dξιόπιστοι 

ΙJ.νθρωποι δεν όμνύουν». Καl έντιι.ϋδα πrιγfι τοϋ Θεοφίλου εlναι ή Βακτrιρία 
Μ, κεφ. ρω' ( χφ. ΕΒΕ 1373, φ. 296α·β): <<Πρέπει πρd τoii νa μαρτvρ>ίσοv· 
σιν οί μάρτυρες νc'ι όμώσουσιν· οί δε τίμιοι καl. καλοi ΙJ.νθρωποι -δεν όμνύουσι». 

'Ομοίως καl ό Κριτόπουλος ( χφ. ΕΒΕ 1402, φ. 149β): <<Πρέπει πρd τoii 
νιi μαρτυρ1}σοvσιν οί μάρτυeες να Ομώσουσιν· οί δέ τιμιώτεροι κai καλοlli.νθρω

ποι δέν Ομνύοvσιν». Ό Κριτόπουλος παραφράζει ένταϋδα τΟ χωρίον τοiί 
Βλάσταρη, Δ, κεφ. η' (Σύνταγμα, τόμ. 6, σελ. 228): <<Δεί τοvς μάρτυρας 
πeότεeον Ομνύναι, πρlν η μαρτvρήσωσι· τοίς τιμιωτέροις δέ μiiλλον πιστεύειν», 

Οπερ βεβαίως δΕν Εχει 'τiιν Εννοιαν, tlν άποδίδει αϋτψ ό Κριτόπουλος. 
4. 'Εν Νομικψ ΛΙ:.' § 24 λέγ.ται: <<Εlς καιρdν φουρτούνας, δταν §να 

καράβι fχn φορτωμένον σιτάρι καί, παρακαλώντας ό καραβοκύρης Ιi.λλον καeα
βοκύeην, άδιάσn είς τΟ άλλο καρ,άβι άρκετdν σιτάρι, άπΟ έκείνο τΟ σιτάρι πέρ
νει ό καραβοκύρης όπου τΟ έδέχθη την πεντηκοση}ν, δηλ. πεvfjντα είς τα έκα-

, >δ' \ 1: \>\λ 'δ ' δ ι > \ ~ Ι Τ/ \ \θ τον· ει ε και ειναι κρασι η α ι, περνει εκαπεντε εις τα εκατον. Η.αι μη αυμά-

σnς είς τούτο· δτι τΟ σιτάeι καl liλλοι τοιούτοι καeποl πολVν κίνδυνον πeοξενούv 
του καραβίοv έν καιeΦ φοveτούνας». Και ένταϋδα Ο Θεόφιλος ηντλησεν έκ 

τijς Βακτηρ(ας Κ, κεφ. ρπη' ( χφ. ΕΒΕ 1373, φ. 244α): << ... Άς iπά(!οv
σιν οί ύποδέκται τού μέν σίτου την πεντηκοστήν, τώv δέ κeιθών την τεσσαρακο
στήν, οϊνου δέ και λαδίου την πέντε καl δεκάτην μοίeαν 11ς έπάeουσι. CΥποδέκται 
δέ λέγονται, ώς έμοl δοκεί, έκείνοι όπου συμπλέοvσι μετ' έκείνοvς όποϋ έχουν τΟ 

κα,eάβη τους φοeτωμiνον σιτάρη ij κριθάρη ij τών άλλων καΙ &πd τα,eαχfιν τής 

ι Βλ. καί "Εξάβιβλον 4, 6, 3 καΙ. 4, 11, 15. 
2 • Ανήρχετο δS '10 'tQίtoν "oUto κατό. ποσΟν εtς -ι:ό 1j8 'tήc; προικός, 
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θαλάσσης διι); νd: ποι1}σουσι η) καeάβη έλαφQdν νd μijν πνιγfί εύκαιeώνουσι άπd 
την φορτijν καί βάλλουσιν είς τΟν άλλον καl συμπλέει, όταν εlναι χωρlς φόeτον». 

'Ομο(ως καl ό Κριτόπουλος ( χφ. ΕΒΕ 1402, φ. 177β + 163α) 1 : <<'Επiρ
νοvσιν οί ύποδεκταl τού μέν σίτου τi;ν πεντηκοστήν, τών δi κριθών την τεσσα-

• • δ\ \ ·~ I [ ' ' ]2 \ ι I δ ' ' ρακοστην, οινου ε και εΛαιοv την τεσσαρακοστην την πεντε και εκατην μοι-

ρdν Uς έπάρουσιν."Υποδέκται λέγονται, ώς έμοi δοκεί, έκείνοι όπου σvμπλέουσιν 
μετ' έκείνους όποϋ έχουσι τΟ καeάβη τους φορτομένον σιτάρι η κριθάριν f} τών 
Ciλλων καl άπΟ ταραχην τijς θαλάσσης διd νd ποιήσοvσιν έλαφρότερον τΟ κα

ράβη νa μηδiν πνιγή iξαντλοiiσιν &πd τfιν φορτην καΙ βάνουσιν εlς το άλλον 

όπού συμπλέει, όταν εlναι χωρlς φορη]ν>>. 
'Ο Κρι τόπουλος παρερμηνεύει ~νταϋ{}α το χωρίον τijς Έξαβίβλου 

2, 6, 2: ((Λαμβανέr:ωσαν οί ύποδέκται r:oiJ μεν σ{του τήν πεντηκοστήν, οίνου 
δε καl λάρδοv είκοστήν, τών δε κριθών την τεσσαρακοστήν· οί δi. 'Αρμένιοι ύπο-

δ • ' θ'"' \ I \ λ β ' • εκται και κρι ης και σιτοv τεσσαρακοστην αμ ανετωσαν, οινοv δέ καl λάe-

δου πεντεκαιδεκάτην μοίραν λαμβανέτωσαν» 3• ~Υποδέκται Ομως εtναι οί 

εΙσπράκτορες τιiiν δημοσ(ων ~σόδων ( susceptores) καl ούχl οί λαμβάνον
τες είς τα πλοίά των φορτία έrέρου πλοίου, ώς νομίζει ό Κριτόπουλο;, 

παρερμηνεύων καl διαστρέφων τελε(ως τi}ν ί!ννοιαν τijς διατάξεως. 

VII 

Ό Κ. Δυοβουνιώτης -δπεστήριξεν δτι .η μετάφρασις τ;:jς Έξαβtβλου 

τοϋ Άρμενοπούλου, 1\ν ό μητροπολ(της Ήραχλε(ας Γεράσιμος iiντέγραψs 

καl παρέδωσε προς ί!κδοσιν ε!ς τον Άλέξιον Σπανόν, i'jτo .η τοϋ Κουνάλη 

Κριτοπούλου '. Το iiβάσιμον τ;:jς γνώμης ταύτης 1\λεγξεν !]δη ό Δ. Γκ(νης 5• 

Ε",. , " , ... Δ Γ , _cι, ο ,. , ., ., ..... ι~ τα επιχειρrιματα του . κινη προσuετω οτι, εαν η υπ οψιν τοϋ Σπα-
νοϋ τεδείσα μετάφρασις fiτo Οντως i) τοϋ Κριτοπούλου, {}d άνέμενέ τις εύλό

γαις- καl παρ& τΟ γεγονΌς Ο τι ό ΣπανΟς διώρ3ωσε τfιν είς αύτΟν δο3είσαν 

ετα• 6 'ξ' - Σ .. " ' ' Κ ' λ 'Ε ' μ φρασιν -ε αρτ'Υ)(1Lν του πανου απο τον ριτοπου ον. ν τουτοις, 

1 "Ως έλέχ&η άνωτ., σελ. 181, ή όρ{}fι {}έσις τοϋ φ, 163 εtναι μετά τό φ. 177, 
2 Ai λέξεις τήν τεσσαρ_ακοστην εtναι διαγραπτέαι, παραλείπει δέ τα-ύτας τό χφ. 

ΕΒΕ 3045 ( φ. 169α) καi ή Βακτηρία, 
5 = Cod. 10, 72 ( 70 ), 9• Βασ. 56, 11, 7. 
4 Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο u, 'ΑλέξLος Σπανός, έν •Ηπειρωτικοiς Χροηκοίς, τόμ. 1 

{ 1926 ), σελ. 209 έτc:. Άναφέρων ό Κ. Δuοβοuνιώ't'ης όtι ό Κριτόπουλος μετέφρασε 

-ι:i]ν 'Εξάβιβλον toU 'Αρμενοπούλου .εtς τΟ ά.πλοϋν, έ"Υνοεi βεβαίως τΟ συμπίλημα τοϋ 
Κριt'οπούλοu Εκ τοίί Συν"'ά.γμα"ος τοϋ Βλάσταρη καi της Έξαβiβλοu. 

5 Βλ. Δ. Γ κ ί ν η, Περί τήν μετάφρασιν τijς •Εξαβίβλου iιπΟ τoii "Αλεξίου 

Σπανοϋ, Εν Τόμφ Κ. • Αρμενοπούλοu ( 1952 ), σελ. 174. 
6 •ο ΣπανΟς τήν δοftείσαν αύrφ ύπό τοίί μ, Γερασίμου μετάφρασιν της 'Εξα

βίβλου παρέβαλε πρΟς τijν έν ετει 1540 πρώ.-ην έ'κδοσιν τijς Έξαβίβλοu Vπό του 

··------------------------'--------------------------
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παραβα/,rον τi]ν μετάφρασιν τijς Έξαβίβλοu .Jπο τοu Σπανού προς τα εν τii 

παραφράσει του Κρι τοπούλοu άπαντοοντα χωρία τijς 'Εξαβ(βλοu, ηχ1Jην εlς 
τΟ συμπέρασμα Οτι δ ΣπανΟς δεν ήτο δυνατόν να είχεν ύπ' Οψιν τΟ 8ργον 

τοu Κριτοπούλοu· τοσαύτη εtναι ή άπο λεκτικijς άπόψεως διαφοριΧ τijς μετα· 

φράσεως τοϋ Σπανοϋ άπΟ τi}ν παράφρασιν τοϋ Κοιτοπούλου. 

ΟύδΕ μόνον τΟ γεγονός Οτι ό ΣπανΟς και ό Κριτόπουλος έν τii μετα· 
φράσει των αύτών κειμένων ύποπίπτουσιν ένίοrε είς τι:Χς αύτ&ς παρανοή

σεις άρχεί πρΟς άπόδειξιν τijς έξαρτιr)σεως τοϋ πρώτου άπΟ τΟν δεύτερον. 

Διότι ένταϋ-&α πρόκειται περί παρανοήσεων, αίτινες εϋχόλως -8& ήδύναντο να 
προκλη1Jοοσιν, ένεκεν άνεπαρκοuς η μΙ} βα1Jείας γνώσεως τοu βuζαντινορρω· 

μα'ίχοϋ δικαίου, και α; παρανοήσεις {}ά fιδυvάμε{}α να Ονομάσω μεν τυπικάς. 

Οiίτω το χωρίον τijς 'Εξαβίβλοu 1, 4, 40: «Ol μέχρις εiJπορfας κατα
δικαζ6μενοι ούκ άπαιτοϋνται πfiv 8σον lχουσιν, ϊ:vα μη πτωχε6σωσιν», ό Σπα· 

νος ( ~κδ. Βενετίας 1744, σελ. 44) άποδίδει ώδs: «'Εκείνοι. δποϋ νd δποφα
σισfJοVν νά δώσουν χρέος, dν εlναι fσιον μέ τόν πλοϋτόν τους, δiν ζητούνται νd 

τό πληρώσουν 8λον, διά νd μή πτωχVνουν». Τi]ν αύτiιν ~ννοιαν προσδίδει είς 
τήν διάταξιν και δ Κριτόπουλος ( χφ. ΕΒΕ 1402, φ. 172α): «'Εdν !!χω 

φλουρ_ία έκατdν καl ή πρίκα τfjς γυναικός μου f} άλλου τινός όποϋ χρεωστώ έκα
τdν φλουρ!α εlναι σοστά, όeίζει ό νόμος νά μηδέν τd δώσω fJλa, νd μηδέν πτω

χεύσω» 1• ~Ως βλέπομεν, παρd τ φ ΣπανΦ και τψ Κριτοπούλφ τΟ εύεργέτημα 

εύπορίας λαμβάνει Εκτασιν, 11ν δέν εlχεν έν τ& ρωμα'ίκψ δικαίφ 2, ε1ναι δέ 

φανερον οτι ή άνεπαρκής γνώσις τοu ρωμα"ίκοϋ δικαίου &δήγησε τον Σπα· 

νΟν και τΟν Κριτόποuλοv, κα(τοι άνεξαρτήτως άλλήλων έργασ-8έντας, εtς τfιν 
αύτi)ν παρερμηνε(αν τijς διατάξεως'· 

Suallemberg καί άποκατέστησεν, ώς λέγει: « τελείαν, σώαν, κα{tαρόν καί άνό6-ευ· 

τον •, βλ. Δ. Γ κ t ν η ν, Περi την μετάφρασιν κ.τ.λ., έν-&• άνωτ., σελ. 173. 
1 Κατά λέξιν ώς ό Κριτόπnυλος και ή Βακτηρία τ& ν ~Αρχιερέων Χ, κεφ. Jι{ζ' 

( χφ. ΕΒΕ 1373, φ. 434α): <Γ Edv lχω φλωρlα ρ' καΙ ή προίκα τής γυvαικός μου 1j 
άλλου τινδς &πoif χρεωστώ έκατδν φλω(Jlα εlναι~ &ρlζει & Ρόμος νd μήv τά δόσω δλα διd 
vά μήv πτοχύvω>J. co Θεόφιλος, ΝομικΟν ΛΑ' § 44 λέγει: </Εκείνοι όποiί dποφασι

σθοiίν Pd δώσουv χeέος~ IJ.ν τό χρέος ήvαι fσιοv μέ τd πράγματά τους δλα~ δέν dποφασl
ζονται νά γυμνωθούν dπό δλα καl πάμπτωχοι νά γlνουv~ άλλά κρατοϋν τινα διά ζωοτeοφlαν 

τους». Ώ; δε προκύπτει έκ της όμοιό'tητος τών κειμένων- tδίQ- έν 'tίi άρχfi - ό Θεό· 

φιλος }}ντλησεν ένταϋi}α έκ 'ti'jς μεταφράσεως τοϋ Σπανοi'ί. 

! Κατά τό ρωμα'ίκόν δίκαιον, τό εύεργέτημα 'tοϋτο προσi'jκεν εtς ώρισμένα πρό· 
σωπα καί δι" ώρισμένας σχέσεις, οfιχί δ" είς πάντα έν γένει όφειλέ'tην, βλ. είδικώ

τερον W i n d s c h e i d ·Π ο λ υ γένους, Ένοχικόν δίκαιον, Γενικόν μέρι;ις ( 1932 ), 
σελ. 105 έπ. 

8 'Απόφασις τοV πα'tριάρχου Ματ{t-αίου Α', έ•.1400 {Miklosich-Mίil· 

1 e r, Acta Patriarchatus Constantinopolitani, τόμ. ΙΙ, 1862, σελ. 44:8 έπ.) παρέ
χει εtς τόν Οφειλέτην τό εύεργέτημα εύπορίας, μη άναφερομένης τινός έκ οι;ών ύπό 

τoii ρωμα'ίκοϋ δικαiου τι{tοεμένων προϋπο6-έσεων. "Η άπόφασις αίίτη δέν παραπέμπει 
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c.<Ετερον σχετικΟν παράδειγμα εtναι και τΟ άκόλου8ον. ΤΟ χωρίον τfίς 

Έξαβίβλοu 3, 5, 79: «Παράδοξον λέγει νόμιμον ή διάταξις, δτι οΙ παίδες, εl 
και μη κληρονομήσουσι τΟν πατέe.α, κατέχονται είς μόνον τΟ πeιμlπιλον [δη-

, ] S! ~ ' ~ ' 1 " δ'δ ο Σ ' (" δ Β ί μοσι01J , uπερ ο πατηρ εχρεωστησε . .. » απο ι ει ο πανος εκ . ενετ ας 

17 44, σελ. 243 ) ώδε : «Παράδοξον νόμιμον λέγει ή διάταξις δτι παίδες, liν δiν 
κληρονομήσουν τΟν πατέρα, μόνον τό αVΘεντικόν χρέος άναγκάζονται νά πληeώ

σουν όπου έχeεωστουσεν ό πατέρας τους». Ένταίi3α δ ΣπανΟς έκ παρανοή· 

σεως γενικεύει τfιv διdταξιν ταύτην, ήτις άναφέρεται είς είδικi)ν Ολως περί· 
πτωσιν, ητοι τΟ Ελλειμμα τοϋ primipilaris ( = φροντιστοϋ τοίi στρατεύμα· 

τος) 2 καl ούχl είς πάντα έν γένει τd δημόσια χρέη. ΕLς όμοίαν παρανόησιν 
ύποπίπτει καl δ Κριτόποuλος ( χφ. ΕΒΕ 1402, φ. Ι20β): «'Αλλοϋ πούπε
τες δΕν &ναγκάζ ουνται τd παιδ{α νd δώσουσι χρέος του πατeός τους όπου δiv 

έκληeονόμησαν, μόνον είς τό δημόσιον χeέος όποϋ έχeεώστει ό πατήρ τους» 3• 

•π παρανόησις Uπ' άμφοτέρων, Σπανοϋ καl ΚQιtοπούλου, τfiς διατά

ξεως ταύτης καθίστατο λίαν εύχερής, διότι μετ& τfιν λ. πριμtπιλον ή έν Ετει 
1540 ~κδοσις τijς Έξαβίβλοu ύπο του Suallemberg (σελ. 204 ), \1ν έχρη

σιμοποΓri~εν·-- δ -ΣπανΟς 4, Εχει --τfιν λ. δημόσι01J, fιν Εχουσι και τ& χ φα τilς 
Έξαβίβλοu '· 

είς κείμενον νόμου ( οUτως ώστε νά συναχ'Ι'}fι ή έπί τfi βάσει όμοίας παρερμηνείας 
έπέκtασις τoii έδάφους έφαρμογης 'tοϋ ε\ιεργε"tήματος ), φαiνεται δε δτι καi}αρώς 

λόγοι έπιεικείας; ένέπνευσαν τfιν άπόφασιν ταύτην. Πρβλ. έ'τι και Acta, βν&" άνω1'.ι 
σελ. 300. 

1 =Cod. 12, 62 ( 63 ), 4" Βασ. 56, 17, 6~. 
' Πρβλ. G 1 ii c k, Pandekten, τόμ. 19 ( 1817 ), σελ. 73, σημ. 87. 
8 Εlς την αύτfιν παρανόησιν ύποπίπτει καί ό Θεό φ ι λ ο ς, Νομικόν ΛΑ'§ 36: 

«'Άν τd τέκνα δ& κληροvομψrουν τδν πατέρα} δ& δlδουv τό χeέος του· μόvοv τό αύθεν~ 

τικόν χeέος δlδουv». "Εν 'tfι Βακτηρίq. οι;ών 'Αρχιερέων δεν ήδυνή6-ην νι:Χ άνεUρω η)ν 

διάταξιν ταύτην. 
4 Βλ. άνωτ., σελ. 197, σημ. 6. 
5 Διδακτικόν έπίσης παράδειγμα περί τοϋ πώς ή άγνοια των σχετικών νομικών 

δρων δύνα'tαι νά όδηγήσ11 είς τi)ν αύτ'Ι)ν παρανόησιν μεταφραστdς άνεξαρτήτως άλλή· 

λων έργαζομένους εtναι καί τό άκόλοuft-ον. Ή μετάφρασις τijς "Εξαβίβλου ίιπό τοU 

Σπανοii καί ή ΒακτηρLα οι;ών 'Αρχιερέων εtναι δύο άνεξάρ'tηtα &λλήλων βρyα, έκτός 

δε πάσης άμφιβολίας τυγχάνει Οτι ό Σπαη)ς δέν έχρησιμοποίησε κατό. τ'Ι)ν μετάφρα· 

σίν τοu τiιν Βακτηρίαν. Έν 'tΟύ'tοις τΟ χωρίον της Έξαβίβλοu 5, 8, 93: «Έάv εύτε
λής τελεvτήσn άδιάθετος καl μή έχων συγγενείς~ έξ άδιαθέτοv έκ τών <iλλωv εύτελώv 

κληeονομείταω άποδιδει ό Σπανός ( έκδ. Βενετίας 1744, σελ. 389) ώδε: «Έdv δS άπο
θdνn καvεlς πτωχός χωeίς διαθήκην καl δ& έχn συγγενείς~ ol άλλοι πτωχοl νd κληρονοΗ 
μούv αύτόv». "Ομοίως καi ή Βακτηρία Π, κεφ. ρξβ' ( χφ. ΕΒΕ 1373, φ. 356β) : 
«" Edv πτωχός άποθάνη χωeίς διαθήκην καi ο~κ έχει συγγενείς τδν κληeονομοϋν άλλοι 

πτωχοl». Εύτελής δμως κα1:ό. τi]ν διάταξιν ταύτην tfjς "Εξαβίβλου δέν εtναι ό πτω

χός έν γένει, άλλά ό cohortalis τijς άντιστοίχου διατάξεως Cod. 6. 62, 3 = Βασ. 



200 Νικολάου Π. Μάτση 

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 

'Εκ τοϋ χφ. ΕΒΕ 1402, φ. 143β έπ. εχδίδω το έπόμενον &πόσπασμα, 
ctlς παροuσιάζοv Ενδιαφέρον δια την έκκλησιαστικfιν ποινικfιν διαδικασίαν 

τflς τότε έποχης. Άντίστσίχον κείμενον δf:v ε-Βρηται έν τψ Σuντάγματι τοϋ 
Βλάσταρη. Τό ένταϋ3α έκδιδόμενον κείμενον ε~ρηται παρα Κριτοπο-6λφ έν 
συνεχείι;ι τi'jς παραφράσεως τοϋ οδ' Άποστολικοϋ κανόνος (Μ. Βλάσταρης, 

Δ, κεφ. η', Σύνταγμα, τόμ. 6, σελ. 221) 1• 

"11 ( φ. 143β) 'Η δi κρlσις, δπού θέλει νι\ γένη εlς Σερωμένον &πό καλανάe
χοv μέχρι έπισκόπου, λέγει να γίνεται έτζι. Δηλονότι έγκαλεί τινας καλανάe;.. 

χον 1} διάκονον η παπίiν ή έπίσκοπον, τdν ΚαλανάQχον 1} τΟν διάκονον ή τdν 
παπdν θέλει νd έγκαλέση είς τΟν έπίσκοπόν του καl τΟν έπίσκοπον θέλει να 

tγκαλέση εlς τόν μητροπολlτην του· εl δi μητροπολlτην, 11 ( φ. 144oc) εlς τόν 
πατριάρχην. Καl ό πατριάρχης, αν βολfj, έξετάζcι την ύπόθεσιν μόνος τοv· 

" δ' β λ- ''λ 'ξ' , ' λ' ' 'ξ 'ζ ει τε εν ο η, στεΛ ει ε αρχοvς επισημοvς μητροπο ιτας και ε ετα ουσι 

τΟν έγκαλεσμένον. ~Η δέ έξέτασις γίνεται lτζι. Άρχη έρχεται ό κατήγορος 

κρυφii καl λέγει τα έγκλήματα, Οσα εχει νιl εlπfj κατd τοϋ προσώπου, δ έγκαλεί, 
' ~ ~ ' ι δ τ.τ' ' ' 'δ 'λ 'β' και γραφοvν τα εις τον καν ικα . .n..αι τοτε στενουσι το ισκε ιον και ανουσι 

τd ΙJ.γιον Εύαγγέλιον άπάνω έμπροσθεν τοϋ κατηγόρου, εΊτα φέροvσι καl τΟ 

όμόφορον καl έκφωνεί άρχη ό μητροπολίτης, όπού μέλλει να κρlνη την ύπόθε

dιν, &φορισμΟν εlς ε~τι είπει ό κατήγορος να μηδiν τd είπη 1} δι' έχθραν f} διά 
φθόνον 1} διd μάχην, άμη δια τΟ άκατάγνωστον τfjς έκκλησlας. ~Ομοίως άφο
ρlζει καl είς τοVς μάeτvρας νd μηδέν είπούσι τlποτες ψέμα, μηδέ δια πρόσωπον 

τινΟς μηδέ διιi μάχην. Kal τότε στέκει ό κατήγορος καl όμνύει είς τd ΙJ.γιον 

Εύαγγέλιον δτι διd τΟ άκατάγνωστον τijς έκκλησίας καl όχι δι' άλλον τρόπον 

κατηγορεί. 'Ομνύουσι καl οί μάρτυρες είς τΟ ΙJ.γιον Εύαγγέλιον ότι (εί τι) 2 ~δασι 

45, 1, 56, βλ. Η e u m a n n- S e c k e 1, Handlexikon zu den Quellen des rδmi
schen Rechts• ( 1907), σελ. 76. 

Σημειωτέον δrι ό Κριτόποuλος ( χφ. ΕΒΕ 1402, φ. 261α) άφfινει ένταϋ6-α άμε
tάφραστον τΟ εύτελής: «'Εάν εύτελ1}ς dποθάvει χωρlς vά ποιήση διαθήκην καl oilκ έχει 

συγγενής~ άλλοι ε-δτελείς τΟν κληρονομοϋσιν>>. 'Ως ό ΣπανΟς κοt ή Βακτηρία oUrω καί 

ό Θεόφιλος παρερμηνεύει τi}ν διάταξιν, ΝομικΟν ΙΖ' § 42: <<Τούς πτωχούς~ όποϋ dπο
θνήσκουν χωρiς διαθήκην καl δ.Sv έχουν γονείς καl συγγενείς) πάλιν οί πτωχοί τούς κλψ 

eονομοϋv>>. Σημειώσεως δ' άξιον εtναι ότι είς τήν αύτήν παρανόησιν ύπέn:εσε καi 

παλαιός τις Γερμα\•0ς μεταφραστής τijς Έξαβίβλου, βλ. Α. S t e ί n w e n t e r 1 έ\ι 

Τόμφ Κ. • Αρμενοπούλου ( 1952 ), σελ. 85. 
1 •π Βακτηρία τών • Αρχιερέων Κ, κεφ. π' ( χφ. ΕΒΕ 1373, φ. 220β έπ. ) παρέ

λαβεν έχ τοϋ ΚριτοποίJλου όλόκληρον t:O κείμενον τοϋτο. 
~ Προσέf}εσα έπί τfi βάσει tοϋ ΚΨ· ΕΒΕ 3045, φ. 14:9α. 

' 

' 

• 
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καθαρd όπού έπeαξεν ό κατηγορούμενος νc'ι είπούσι κat Όχι Uλλοv τίποτες. 

Kal &φ' oV όμώσοvσιν, άποκλεί τdν ένα μάρτveα είς κελλl μακρέα καl τ-Ον liλJ.oν 
μrJeτυρα είς αλλο κελλίον μακρέα. Kal τότε στέκει ό καη]γορος καl λέγει 
είτι έχει νά εϊπη κατd τού ίερέως δτι έπραξεν. Εlτα κλείουσι καl τdν κατήγορον 

είς liλλον κελλίον μακeέα άπd τοVς μάρτυρας και τότε φέρνουσι τΟν lνα μάρτυ
ρα καl έρωτοϋσι τον καl λέγει χαμηλα τας μαρτυρlας του καl πάλιν τΟν κλεlουσι 

!I (φ. 144β) εlς τό κελλiν δπού ήταν. Εlτα φέρνουσι καΙ τόν tlλλον μάρτυρα 
και έρ_ωτοϋσι τον κα2 λέγει τας μαρτυρίας του όποϋ έχει να εlπfj. Καl &φ' ού 

μαeτυρήση καl ό δεύτερος μάeτυρας 1} καl ό τρ!τος μέ τΟν τρόπον έτοϋτον, εύγά
ζουσι καl τΟν κατήγορον καl τοVς μάρτυρας δλους καl άναγινώσκουσι φανερd 

καl τας μαρτυρlας καl τ-ας κατηγορίας. Καl αν ίσάζουσιν εlς δλα, στέρ_γει ή 

μαρ_τυρ{α καl άργείται τελείως ό κατηγορούμενος. Ε~ τε δέν lσάζοvσι, διώχνοvσίν 
τους καl τΟν κατήγορον καl τοVς μάρτυρας. Είτα στέκει ό κατηγορούμενος 
καl ποιεί μετάνοιαν και ύπάγει άθώος, btειδij δέν έπταισε. ΤΟν δέ κατήγορον 
~ I I ~ \~\ Τ ~ I λ I \~\ Τ λ •• ' 
ιι τους μαeτvρας, ΚΛηρικοι εαν ειναι, αργουσι τους τε ειως, και εαν ειναι αικοι, 

άφορίζοvν τους. Οί δε κατήγοροι κατd πώς όρίζει ό στ' κανών τfjς β' Συνόδου 

θέλει να εlναι τοιούτοι· εαν ύπάγει τις και έγκαλέση τινα ίερωμένον οί J αδικού

μενος ύπ' αVτοϋ δια πράγματα κινητα ή δ.κίνητα f} πώς τΟν ϋβρισεν ό κληρικΟς 
όποίος καl αν εΊναι, κρίνεται μέ τΟν έπtσκοπον f} τΟν παπiiν ή τΟν διάκονον f} 
τdν καλανάQχον και πέρνει τΟ δίκαιόν του να μηδέν κλαtη, αν εΊναι καi δ.σεβής· 

εl δi έγκαλέσει τινάς 2 άπΟ τα πeόσωπα τfjς έκκλησίας δτι έπταισε πταίσιμον 

όποϋ νά χάση τijν ίερωσύνην του, θέλει νd μηδέν δέχεσαι πiiσα liνθρωπον είς 

κατηγορlαν ίερέως, dμi; τοιούτον όποίον λέγει ό κανών, χριστιανΟς όρθόδοξος 

νd έναι καl όλίγον έλάττωμαν είς τi;ν πtστιν νd μηδέν έχη, μηδέ να είναι άπΟ 
φταίσιμόν του τ!ποτες χωρισμένος δ.πΟ τi;ν έκκλησlαν, ε~τε λαϊκΟς εΊναι εϊτε 

κληρικ6ς, 11 ( φ. 145oc) μηδi δν tφάνη δτι iσvντυχε κάτινος συκοφαντlαν ψεvδij, 
άμη νά εlναι όλόκληρος καθαeΟς dπd παντΟς έ{!γου κακού. Καl οί μάρτυρες 

όμοlως μήτε αίρετικοι (νά) 8 εΊναι μήτε άνηβοι, 1jγουν dπΟ τών ε~κοσι χρονών 

καl κάτω, μηδέ ύπεξούσιοι τού κατηγόρου, 1jγουν δούλοι του 4, μηδέ φτέσται, 
όπού έφτεσαν άλλοτε καl έγραψαν φλυαρlαν κατά τινος, ούδέ χρεωμένοι 1jγavν 

ένδεείς, άλλd άξιόπιστοι και έντιμοι καi άνεπίληπτοι καl καθαρού βtαυ tiνθρω

ποι. ~Ένας μάρ_τvρας, έCι.ν μαρτvρήση δέν στέργει, έdν εΊναι καl συγκλητικός, 
ώς τΟ όρlζει ό ΧριστΟς έν τοίς Εύαγγελlοις, δη πiiν ρήμα έκ δύο 1} τριών μαρτύ
ρων να σταθfj καl όχι άπΟ [να». 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΛΤΣΗΣ 

ι Άντι οί τό χφ. ΕΒΕ 30.J-5, φ. 149α δρ{}ώς: ώς. 

2 Άντi τιvdς τΟ χφ. ΕΒΕ 3045, φ. 149β δρ{}ώς: τινά. 
3 Προσέ-3-εσα έπi. τfi βάσει τoii χφ. ΕΒΕ 3045, φ. 149β. 
-' ΤΟ χφ. ΕΒΕ 3045, φ. 149β προσ{}έτει: fj υίοl του. 



ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΣΕΚΟΥΝΔΙΝΟΥ 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΤΟ ΒπιστολογραφικΟν Εργον, τΟ όποίον κατέλιπεν ό Νικόλαος Σεκουν· 
δ ν~ " _(}_ ' ' δ ' J ... , ~ ι ' ι ος, ανυρωπιστης και ιπ .ωματης του ιε αιώνος, ε ναι μεγα. ~Αν δ8 έξαι-

ρέσn κανεiς δλίγας έπιστολάς, κατd τΟ πλείστον παραμένει &νέκδοτον. ΤΟ 
μεγαλύτερον μέρος Εχει γραφij είς τ1}ν λατινικfιν γλώσσαν. Έλάχισται εlναι 
α'L είς έλληνικfιν έπιστολαί, &φοϋ ό Σεκουνδινός, σχεδΟν μετιΙ τi}ν σύνοδον 
τ;jς Φλωρεντ(ας. Φερράρας ( 1438. 1439) I και μέχρι του flανάτου του ( 1464 ), 
παρέμεινε κατά τΟ πλείστον (διότι άπουσίασεν είς διπλωματικός άποστο
λdς κλπ. ) είς ·r ταλίαν και ώς έκ τών {}έσεών του ( ducale segretario, παπι· 
κος γραμματεvς) fiτo φυσικον νι\ σχετισfliί με πολλοvς Ίταλοvς άνflρωπι· 
στaς και λογ(ους και νι\ γράψη πολλaς έπιστολaς προς διαφόρους τ;jς έπο

χfjς του. ΆπΟ τdς έλληνικ&ς έπιστολάς του- συμφώνως πρΟς Ο, τι εtναι 
γνωστΌν- μόνον η προς Άνδρόνικον Κάλλιστον σπουδα(α έπιστολ~ του 
( J 462) ~χει έκδοfliϊ '· Και ούτος ό λόγος εtναι άπο τοvς πολλοvς ποiι με 
όJ{}ησαν είς τi)ν Εκδοσιν τijς κατωτέρω άνεκδότου, κα-&• Οσον γνωρίζω, έπι· 
στολη-ς 3 'Άλ 1 ωσ " ~ 'I ' ~ ' 'ζ ·~ " ' . Λ τε η επισtοΛη αυτη παοουσια ει, νομι~:.ω, ομοιοτητας yρα· 

1 Πάντως κατιi την Επιστροφi]ν τfjς άντιπροσωπείας των Όρ-&οδόξων τfjς "Α να· 
τολικijς Έκκλησiας, μέσφ Εύρίπου, είς τΟν Σεκουνδινόν- παραμείναντα είς c Εϋ· 
/3οιαν :ι ( = Χαλκίδα} - άνέ-&εσαν τιi της ταφης Παλαιολόγου τοϋ Κασανδρινού ( άδελ· 
φοίi τού "Ιωάννου Η') οί σπεύδοντες νά Εκμεταλλεu-&οiίν τfιν παϋσιν τfις κακοκαιρίας 
Βυζαντινοί. (Βλ. Σ ι λ β. Σ γ ο u ρ οπού λ ο u, Historia Concilii Florentini, Hagae
Comitis, M.DC.LX, τμijμα ια', κεφ. ηΊ σ. 325. 

2 Περί τοϋ Νικ, Σεκοuνδινοίί καί της έπιστολης του πρΟς 'tόν •Ανδρ. Κάλλι· 
στον βλ. η)ν μελέτην τοϋ γράφοντος: Άνέκδοτος Βιογραφία Νικ. Σεκουνδινοϋ έκ 
τών καταλοίπων Άνδρ. Μοuστοξύδου, ΕΕΒΣ ΛΓ' ( 1964 }, σσ. 24:1-257 ( ίδί~ σ. 
241, σημ.1}. Ή έπιστολη έξεδό{}η είς Μιχ. 'Α. Μουστοξύδου, Ίστορικό. καί 

Φιλολογικό. • Ανάλεκ'fα ·Α. Μουστοξύδου, Έν Κερχύρ~ 1872, σσ. 187-191, J. F r. 
Β ο i s s ο n a d e, Anecdota Graeca, Parisiis 1883, τόμ. V, σσ. 377. 387, Μ ί g n e, 
Patrologia Graeca, τόμ. 161, στfιλαι 691·696. Βλ. καί Ν. Β. Τωμαδάκη, Βυ· 
ζανην-i] 'Επιστολογραφία, 'Εν Ά{}-ήναις 1955, σ. 50 ( c"Έλεγχος; τών Βυζαντινών 

"Επιστολογράφων » }. Περl τοϋ 'Ανδρονίκου Καλλίστου βλ. G i n s e p p e C a m· 
m e 11 i, Andronico Callisto, Firenze 1942 («Ι dotti byzantini e le origine dell' 
umanesimo :ι ). 

3 Φωτογραφίας της όποίας ελαβον άπΟ τήν βιβλια&ήκην « Vallicelliana)) "Ι'fις 
Ρώμης δι& τοϋ « Istituto di Patologia del libro J) 1 μέ τi}ν μεσολάβησιν της έν Ρώμn 

' 

,, 
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φiϊς πρΟ; σύντομον 'ίδιόγραφον κείμενον, τΟ όποίον κατεχώρισεν ό Σεκουν· 
δινΟς είς τΟ προσωπικΟν <ι Σημειωματάριον»- «"Ημερολόγιον» 1 Κυριακοϋ τοίί 

έξ 'Αγχώνος ( Ciriaco de' Pizzicolli, 1391 · 1453 ), ο ταν ό τελευταίος τον 
έπsσχέφflη ε!ς τiιν Χαλχ(δα ( 4 Άπριλ(ου 1436 ), άν και fla ή το δυνατον νa 
όμιλήσn καvεlς περl κα3ιερωμένης γραφfjς τοϋ ιε' αί., έφο Ο σον 1]-&ελε ταυτι· 

σt}fi ό χρόνος κα-3' Ον έγράφησαν τα δύο κείμενα· πάντως ~ έπιστολη πρέ
πει να είναι μεταγενεστέρα της « άφιερώσεως » τοϋ 1436, &φοϋ ή δραστη· 
ριότης τοϋ Νικ. Σεκουνδινοϋ πρέπει, νομίζω, ν' άοχίζn μετ& τi]ν έποχi}ν 

τi'jς Φλωρεντινi'jς Συνόδου. Και τa δύο δε κε(μενα φέρουν τiιν δρfliιν και 

ύπεύ3υνον yραφήν τοϋ έπωνύμου ΣεκουνδινΟς και Οχι Σεκουνδίνος, δπως 
flέλοuν μeρικοι μελετητα(. 

Ή έχδιδομένη έδώ έπιστολiι περιέχεται s!ς τον Άλλατιανον κώδικα 106 
( F. 83 ), n° 13 ( ff. 221 r. 222v) ( ιε' · ις' α!ώνος }, τijς Bibliotheca Val
licelliana 2 τijς Ρώμης- οπως έπ(σης και ή προς Άνδρόνιχον Κάλλιστον '-, 
τΟν Οποίον περιγράφει δ Emidio I\ίartini 4• Και αί δύο έπιστολαί, παρα

διδόμεναι διa κωδ(χων του μεγάλου Χίου Λέοντος 'Αλλατίου ( 1586 ·1669 ), 
άνήκουν είς τ&ς των έν 'ΙταλίQ «έν γένει CΕλλήνων», κατα τfιν διαίρεσιν τi)ν 

Οποίαν έπιχειρεί δ Ερευνητ'Ι)ς τών «χαρτιών» τοίi ~ Αλλατίου Θ. Παπαδόπουλος 5• 

συναδέλφου δεσποινίδος Άλκ. Πρωίου. Πρός; τiιν Βιβλιοttήχην, τΟ Ίνστιτο'ϋτον καi 
την συνάδελφον έχφράζω καί άπό αύη)ν τi]ν {}έσιν τό.ς εύχαριστίας μου. 

1 Πρβλ, Ρ a u 1 Μ a a s, Ein Notizbuch des Cyriacus von Ancona aus dem 
]ahre 1436, Beitriige zur Forschung. Studien und Mitteilungen aus dem Antiqua
riat Jacques Rosenthal, MUnchen, Ι Folge, Ι Heft, Mίinchen 1913, σσ. 5. 15 ( tδίq; 
έν σ. 9 ι I F r. Β a b i n g e r I Notes on Cyriac of Ancona and Some of hίs Friends, 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, τόμ. XXV, άρ. 3-4, 1962, 
σσ. 321 • 323 ( Οπου χαί φωτογραφία - τό πρώτον έκδιδομένη - τοϋ αύτογράφου τοϋ 

Ν. Σεκοuνδινού, άπό τΟ f. 23v τoiJ MS. graec. quart. 89 της Γερμανικης Βιβλιοfl>ή· 

κης τοϋ Βερολίνου, τό όποίον τώρα άνήκει εtς τήν Πανεπιστημιακiιν Βιβλιο'Ιtήιcην 

της Tίibingen. Πρβλ. πίν. Α'). 
2 η Vallicellana, η Vallicelana. 
3 Ή παραδιδομένη I έπίσης' και δι' άλλων κωδίκων. Πρβλ. Μ a r t i η ί . Β a s s i, 

Catalogus codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Mediσlani MCMVI, 
τόμ. Ι, σσ. 167, 221, 402, τόμ. Π, σ. 1034 καί Η. S t e ν e η s ο n, Codices ma· 
nuscripti Palatini Graeci Bibliothecae Vaticanae, Romae 1885 ( 1888 ), σ. 60. 

4 Emidio Martini, Catalogo di Manoscritti Greci esistenti nelle 
Bibliotheche Italiane, τόμ. ΙΙ ( c: Catalogus Codicum Graecorum quί in Biblio· 
theca Vallicellana adservantur :ι), Milano 1902, σ. 188. "Ας σημειω6ft έδ& Οτι 
ή παραπομπή τοϋ Μ a r t i η i, 8ν{}' ιiνωτ., σ. 220, κώδιξ 196 ( CXVI ). Ν ο 24, ε!ναι 
έσφαλμένη (<<Andronicus Callistus ad Nic. Secundinum ex Viterbo 1462))). 'Ανtι-&έ· 
τως πρόκειται περί. τfις έπιστολfις τοίί Νικολάου Σεκοιινδινοίi πρός τΟν Άνδρόνικον 
Κάλλισtον Ι 

5 Βλ. Θωμa Παπαδοπούλου, Αί cCarte Allacciane:ι της έν Ρώμυ 
Βιβλιο{}ήκης Vallicelliana, ( c Κείμενα καί Μελέτα ι Νεοελληνικi]ς Φιλολογίας :ι-

·?--------------------------~---------------------------
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"'Αν τώρα ή έπιστοJ,η αύτη δεν έγνώρισε καμμίαν fκδοσιν, έyψ συνέβη 

τΟ άντίftετον μΕ τi)ν δευτέραν, τοϋτο Οφείλεται είς τΟ Ο τι αϋτη δΕν παρου

σιάζει τΟ Ενδιαφέρον τfiς Ετέρας, η όποία άναφέρεται γενικώτερον είς τΟ 

κίνημα τοϋ Πλατωνισμού καl τοϋ • Αριστοτελισμοίi καl είδικώτερον είς τΟν 

λίβελλον τοϋ Μιχαi)λ 'Αποστόλη ( πλατωνιστοϋ) έναντίον τοϋ Θεοδώρου 

Γαζij ( άριστοτελιστοϋ) και δύναται ν~ άποτελέσrι τεκμήριον τiiς έλληνομαflείας 
τοϋ άνδρός, ύπόδειγμα ϋφους καl είΗ}υκρισίας ... Έπl πλέον ή κατωτέρω 

Εκδιδομένη έπιστολi] είναι άχρονολόγητος, {Χδηλος ό τόπος τijς συγγραφi)ς 

της και Ciγνωστος ό &ποδέκτης της, τα στοιχεία δΕ αϋτα (τόπος~ χρόνος συγ

γραφijς, παραλήπτης} δΕν είναι δυνατΟν νd κα{}ορισδοϋν άπΩ έξωτερικ& η 

έσωτερικ& τεκμήρια τfiς έπιστολfις. Τό Ονομα ~r ωά ν ν η ς και μόνον, τΟ 

Οποίον παρέχει τΟ κείμενον, δ€ν ύποβοη-3εί είς τίποτε. 

Παρ~ Ολα ταϋτα Ομως -η παροUσα έπιστολfι- dνήκουσα είς τΟν τύπον 

τών ((παραμυθητικών» Επιστολών- καl παρ" δλην τήν συντομίαν της δΕν 

ύστερεί τfiς άλλης είς την δομήν, τfιν κατασκευfιν τοϋ λόγου, τΟ ϋφος, καί 
παρέχει- ίχα"α πειστήρια, τα όποία άποδεικνύουν τΟν συγγραφέα δόκιμον 

χειριστfιν τοϋ κα,,άμου καl έγκρατfi γνώστην τών γραφών. 

Είς Ο, τι έξ Cίλλου άφοι}Q: είς τΟ περιεχόμενον, -η έπιστολη αϋτη, αν 

r}Βελε συγκρι{}ij πρΟς τα μεγάλα άνάλογα πρότυπα τών παραμυ{}ητικών έπι· 

στολών, Οπως 'ιi τοίi ~Ιεροϋ Φωτίου ( {}' αίων) πρΟς τΟν άδελφόν του πατρί .. 
κιον Ταράσιον <<έπl θυγατρl τεθνηκvίq.» 1, καl έΗείνη άλλωστε ή μακρd καl 

μεστοτάτη .τοϋ ίδίου τοίi Σεκουνδινοϋ, ή άποδεικvύουσα ·τfιν Εκτασιν τfiς 

άρχάιομαi!είας του, "Ad claι·issimum oirum Patricium Venetum Jacobum 
Antonium Μ arcellum, de obitu V alerii filii consolatioιι ', βεβαίως iJστε,ρεί. 
~ Αλλd iM fιτο Cίδικον, liν δΕν παρεδεχόμε{}α Ο τι Οπωσδήποτε άποtελεί 

μέσον δρον, Ενα καλΟν Ομως μέσον Ορον, τοU εϊδους tών παοαμυ{}ητικών 

Επιστολών. 
ΤέJ.ος, σχετικώς μΕ τΟ χειρόγραφον τfίς 8πιστολiϊς, τοϋτο ε! ναι εύανάγνω· 

στον καί, άπΟ κά-3ε άποψιν, δΕ:ν παρέχει πράγματα είς τΟν μελετητ~ν του. 

Ε!ς τi]ν εκδοσιν τi'jς έπιστολi'jς έπήνεγκα &ρισμένας μεταβολιlς ε!ς τi]ν στίξιν 

καt τΟν τονισμΟν καi διώρ-3ωσα Ελάχιστα όρθογραφικd σφάλματα. 

Διεufi.. Kαfl-. Γ. Θ. Ζώρας- Άρ. 9), ΆiΗιναι 1963, σσ. 14 = Περιοδ. < Παρνασ· 

σός "• τόμ. Ε', 1963, σσ. 35. 42 (βλ. σσ. 13 και 42 άντιστοίχως ). 
ι Ν. Β. Τωμαδάκη, Βuζαντινfι •Rπιστολοyραφία, έν Ά-6-ήναις 1955, σσ. 

81. 87. 
2 Περί αίη:ης βλ. Α p. Ζ e n ο, Dissertazioni Vossiane, Venezia MDCCLII, 

τόμ. I, σ. 341, Γ. Ί. Ζ α βίρα, Νέα Έλλό.ς fι "Ελληνικόν Θέατρον, έκδοitέν {ιπΟ 

Γ. Π. Κρέμου, Ά6-ήνησι 1872, σ. 479, Fr. Babinger, ένit-'άνωτ., σσ. 321-322 
καl Π. Δ. Μαστροδημήτρην, εν{}' άνωτ., σ. 249. 

ΠΙ!jΑ8 Α' 

Αύτόγραφον Νικ. Σεκουνδινο'ίi εtς τό < Σημειωματάρων •- « cΗμερολόγιον :ο τοϋ Κuριακοϋ 
( Ms. Graec. Quart. 89, f. 23ν ). 



ΠΙΝΑΒ 8' 

γιΛl 

Τό f. 221r 1-oii χώδ, 106 ( F. 83) τijς Bibliotheca Va11icelliana. 

f. 221r 

Νικολάου Σεκοvνδινοϋ άνέκδοτος έπισtολή 
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Μετd: πολλής άθvμlας και λύπης- μάρτυς έστlν ό πάντα βλέπων άκοl
μητος όφθαλμdς τού Θεού-, άδελφέ μαι έρασμιώτατ:ε, στέλλω πρΟς σε τα 

5 παι:.·6ντ-α μου γράμματα. Μαθcbν γdρ τΟν liωρον θάνατον τού γλvκυτάτου καl 
άπd καρδίας ήγαπημέν(ΥΙ) σοι υίού, τού 'Ιωάννου, αύτίκα dχεδdν ύπd ταύ
της τής πικρaς άγγελiας δ.θυμήσας, δφωvος lμεινα. "Ω της σvμφορaς I "Ω 
τοv τδ.γαθι\ φθονοvvτος ήμίν πονηροv δαiμονοςΙ 'Εγw μiν iμελέτων iλθείν 
πρΟς ύμiiς κal περιπλακijναί σε, ύπερήδιστε ilδελφέ, κο.l μετd σου πληρώ-

ιο σας την πολvκαίριον έπιθvμlαν 1}μών τΟν φίλτατον ήμίν 'Ιωάννην καταφι
;.ησαι, δοVς aVτq> oV διd χρείαν άλλd καθαράς άγάπης καl είλικρινούς διαθέ
σεως σημείον, Cίπερ εν τfj έnιδημίq. μου ταύτn lπl τφ αύτού όν6ματι llφε
ρον· νύν δέ, JJ ηjς άνωμάλου τύχης, άντl χαρ5.ς άπολαμβάνω λύπην, άντ' 
εVθυμίας άθυμίαν, άντι δ8 άγαλλιάσεως δάκρυα, και σέ, άφ' οδ ήλπιζαν εύ-

15 φρανθήσεσθαι, α~τος πειρwμαι παραμvθ1)σασθαι. "Ω μεταβολής άθρ6ας καΙ 
οVκ εύκταίας! "Ω τύχης παλιμβόλου και πολυστρόφου! 'Αλλ' έπειδήπερ κατ α 
τΟν σοφώτατον Σολομώντα καιρΟς τi(J παντι πράγματι, καιρΟς 'tού θρην1}σαι, 
καιρΟς τού ήσvχάσαι 1, δεί πάντως και σ8 tiνδea συνετΟν και φρονήσει κεκο-
σμημένον έκάστφ 'tών συμβαινόντων άποδούναι καιρΟν τΟν προσήκοντα. 

20 Καθ' δν οδν τρ-όπον ύπd τού πατριr.,ού κινούμενος φίλτρου -έκλαυσας και 
έστέναξας, μέχρι καρδίας και μυελών τού πάθους καθαψαμένου σοv, ούτω 
και ύπd του- έμφυτευθέντος ήμϊν λόγου παρd τaV δημιουργού Θεού όδηγού
μενος όφείλεις μέτρον έπιθείναι τψ πένθει και σαυτdν τfjς άθυμίας άνακα
λέσασθαι. Πρώτον γdρ ούδiν έπι σοι καινότερον σvμβέβηκε νύν 1j έπι πiiσιν 

25 aνθρώποις, ού τοίς νυν φημι μόνον, άλλd και τοϊς άπΟ κτ(σεως γεγονόσι 
κόσμου και μέχρις αίώνος γενησομένοις. Μεμνijσθαί σε γdρ χ(μ], ώς πάντες 
liνθρωποι δντες έσμεν και θνητοί· τοιαύτης γdρ έλάχομεν (ρύσεως, και ούδεις 
< ' 0 δ 'θ\ I Ο I β' <f Ο 0 'θ r/ ' ' ο εις τον ε προεΛ ων τον επικηρw ιον, οστις ουκ απε ανε. .n..οινον γαρ 

Ιiπασιν άνθρώποις έστι τού βίου τέλος ό θάνατος 2, κάν βασιλεύς τiς n,.καν 
30 Ιiρχων, καν άρχόμενος, κάν είς tiκρον εύεξίας τε και εύδαιμονίf!-ς τvγχάνη 

'λ ' • 1 " " ' ' ' ' ζ' θ < 'δ' 'δ' , δ' f. 221v ε ηΛακως· ωστε η κοινη συμφορα μη Λογι εσ ω σοι ως ι ια, ου ε γαρ ικαιον, 

4 στέλω cod. 13 άνομdλου cod. 25 γεγόνασι cod. 26 σε : σαι· cod. 

1 << • Εκκλησιαστού ))~ Κεφ. Γ': « 1 Τοίς πάσι χρόνος καi καιρδς τιfι '!αντi πρά
γματι ύπδ τδν ούρανδν... 4 καιρδς τού κλαϋσαι... 7 ... καιeδς τοϋ σιγάν καί καιρδς τοϋ 

λαJ,είν ... >>. 
2 Πρβλ. τΟ -τοϋ ['Ι σ ο κ ρ ά t ο υ ς J, Πρός Δημόνικον, 43: « ΤΟ μεν γάρ τελsv

τfjσαι πάντων ή πεπeωμένη κατέκρινs, τΟ δΒ καλώς άποθανείν fδιον τοίς σποvδα(ο1ς 

άπένειμεν >>. 
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μiiλλον μ& ούν γενέσθαι σοι παραμύθιον- κοινdν γάρ φασι ναυάγιον fJ.πασι 
παραμύθιον. Εί δ' οί μέν των dνθρώπων τεθνδ.σι γέροντες, οί δέ πρεσβV

ται, οί δέ μιξοπόλιοι, αλλοι νέοι, έτεροι δέ τijν τών μειρακίων ού παραμεί-

35 ψαντες ήλικίαν, οί δέ παίδες Οντες, οί δi νήπια, οί δέ οϋπω πeοελθόντες 

είς φώς, dλλ' Εν κοιλ{q. μητρdς τvγχάνοντες- μέχρι γαρ τούτου τΟ δεινόν έξι

κνείται-, τούτο ού παρ' ήμίν έστι τοίς άνθρώπαις άλλος λόγος aδ·tος, δ.πόe

ρητος, μόνφ τip πλάστrι καl δημιουργψ τεταμιεvμένος· έκείνος γαρ ό τόν 

ούρανdν έκτείνων ώσεl δέρριν, ό τijν γijν πήξας έπ' ούδενός, ό τιθεlς τfj θα-
40 λάσσn άκριβασμόν, ό πfiσι διαιτών καl πάντα ίθύνων καl κυβερνών λόγοις 

άρρήτοις προνοίας 1• Οδτος καl τΟν δρον τfjς ζωής ήμών έταξε μέν, τυχόν 

μεταβάλλει δ8 καΙ μετατiθησιv lfλλοτε lfλλως, ώς οlδεν αi!τ6ς. Τούτο μ6νσv 
1]μϋ.ς έπ{στασθαι χρή, ότι, πάντων τfί αύτοV πρανο{q, διοικ()1)μένων καλώς, 

δήλον ώς καΙ δ τής ζωής ήμών δiαυλος καλώς καΙ συμφερ6ντως ήμίν lfγεται 

45 και ίθύνεται, έσθ' δτ' έπιτεινόμενος καl συστελλόμενος κατd τΟ δοκούν τcp 

δημιουργi[> λόγφ και πάντων έφόρφ και κυβερνήτn. Δ ιd τούτο τοVς έπερχο

μένους τοίς ήμετέροις θανάτους ίλαρώς &μα και μακροθύμως φέρειν όφεl
λομεν και εVχαρlστως δέχεσθαι πάντα τd τού ΘεοV· oVδS γdρ έν μέντοι τών 

τέκνων γενέσει άγάλλεσθαι και σκιρτδ:v είκός, τφ τε δεδωκότι αύτών τού-

50 των τελεvτfί άνιfiσθαι και άθυμείν, καl μικeοV δείν αύτοV καταβοό:v τού Θεού· 

ούδΒ γdρ άλλος μ& ό την γέννησιν παρασχWν Θεός, έτερος δ' ό τόν θάνατον 
τi[> γεννηθέντι έπενεγκών, ούδΒ τijν μεν παιδοποιtαν έπ' άγαθi[>, τόν δε θά

νατον έπήγαγεν ώς κακόν, G.παγε! Αύτός γάρ έστιν ό ζωής καl θανάτου κη

δεμWν καl ταμ{ας, αύτός ό πάντα οίκονομών καl διεξάγων έπl συμφέροντι. 

55 Εί δε τού Θεού τόν θάνατον έπενεγκόντος τψ παιδl, πάντως έπ' άγαθi[> 
και συμφέροντι, σV άθυμεϊς καl λύπης γlνn άνάπλεως, σκόπει ποί προβαlνει 
τΟ ϋ.τοπαν· άντlθεοι γάρ τινες δόξαιμεν αν οϋτω καl άντάρται ταίς τού άγα

θοv σοφαίς μη ίiρεσκ6μενοι διοικήσεσι. Προς τούτοις έρήσομα{ σε μικρ6ν· 

f. 222r τt τών άδοκήτων, ώ πρός Θεοϋ, I και άνεΜτtστων έπήλθέ σοι, ωστε σε τούτον 
60 d.ιaσθαι; εtωθε γaρ ή ίiπροσδ6κητος συμφορa μάλλον ίiνιaν τής προεγνω

σμένης. 'Ότε σοι yεγένηται ό vίός, ούκ οlσθα τοVτόν ποτε τεθνηξόμενον; 
πάντως γε, ούδΒ ydρ άθάνατον ψου τ-όν αύτ-όν lσεσθαι. El το{νvν, όπερ αύτός 
ούχ δπως προέγνως άλλd και άπαραιτήτως έσόμενον ijλπισας, τοVτ6 σοι 

β 'β f - f I ~~ f f δ' λ ' ' 'θ < σvμ ε ηκε, τι τοσουτον κοπτ-n και ΟΛοφυρ_n; τι ε κ αιεις απαραμv ητα, ως 

65 dπροσδοκήτως συμβάν σοι τd βεβαiως προσδοκηθέν; Προσέτι δ8 έρωτώ σε· 

49 είκWς cod. 51 γέννεσιν cod. ex γενέσει vers. 49. 

1 Πρβλ. «Ψαλμών)), ΡΓ' ( 103): « 2,.έκτε{νων τδv ούeανδν ώσεί δέeeιν· ... 6 θε~ 
μελιών η}ν γfjν έπl τijv άσφάλειαν αlιτfjς >> καi. << Ίώβ >>, Κεφ. ΛΗ•: « ... 8 έφραξα δέ 
θάλασσαν πVλως... 10 έθέμην δέ αύτfi δeια, περιθelς κλείθρα καl πύλας }), 

,, 
' 
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τί τ-ών σών άπώλεσας; vίόν; 'Αλλ' ούκ ήν σ6ς· εί γ~ ήν σός, ούκ άπώλε
~ας ltν· είπέ μοι γάρ, ού Θεός σοι. τΟν υίόν έδωρήσατο; Ναt· τού Θεού δρα 
ήν Τ' δ' - • 'λ ' ' . ις ε σου τ-οvτον αφει ετο ; ο Θεος· τοV γd:ρ Κvρlου ή γη- r.al τd πλ1' _ 
ρω •- ~ • , 1, ~ 1 

μα αvτης, η οικουμενη και παντες οι κατοικούvτ-ες έν αiJτ-fj ι. Tt τοίνvν 
70 μέγα λελύπησαι; Εί ό Θεός τΟ έαυτοV lλαβεν, εύφράνθητι ;αλλον, δτι τΟ 

έμπιστεvθέν σοι παρd Θεού καθαρdν &πέδωκας και πάσης κηλίδας άμέτο
χον, θυσίαν λογικήν, θυσίαν Uμωμον, θvσίαν τψ Κυρtφ εVάρεστον και εiJ-
προ'~δεκτον ~ ' ' • ·~ • ι 

v _~ ~ , αιωνιως μετ αγγΕΛων εσομενην και ύπ8ρ τών γεννητόρων τώ 

~ασιλει ε~ντυ~χάνοvσαν. Είπε καl αύτΟς μετd τ-ού πολύτλα 'Ιώβ· ό Κύ ιο~ 
75 :δωκεν, ο Κvριας άφείλετο, ώς τip Κυρίφ lδοξεν, οϋτως και έγ{:νετ-ο· είηρ τΟ 

ονομα Κυρ{οο εύλογημένον 2• Εί δέ μοι λέγεις όη τέκνων έφtεμαι διαδοχη-ς 
έπιθvμώ κ'δ 1 

- • βλ' ' ' ., , αι ια τουτο απο α ων την γεγενημένην άλγώ και κόπτομαι 

ισθι' τάναν;tα ~ν έφ(η ποι~ν· ούδεις γd:ρ ό δυνάμενος έμπλήσα{ σε τής έπι~ 
Θυι;ιας πλην του παντοδυναμου Θεού. El δε τd έκ Θεού οVκ εVγνωμόνως δέχ 

80 και προσηνώς, o1J παροξυνείς; Ο~κ εlς ι3ργην προσκαλέσrι · Πώς ούν &ργι~ 
ζ' • ' ' . ' οf'ενος επακουσεται σου, πώς φιλανθρώπως ύποδέξετα{ σου την αίτησιν 

~η φέροντος μακροθύμως τd αi!τοv βούλημα; Διa ταvτα παρακλ1jθητι λάβ~ 
ανεσιν τε-ινον μ τ' • ' 1 

" ~ ' , ε εvχαριστιας τα ομματα εις τΟν ούρανόν και είπέ· Κύριε 

γενηθήτω τΟ θέλημά σου! Οϋτω και σV ποtει καi τijν σύνευνον έπίτατ-τε ποιείν' 
85 παρ_αμυθούμενος αύτην λόγοις παρακλητικοίς, λόγοις ήδlστ-οις λόγοις οlκο~ 

νοf"ίας, και τού πένθους άνακουφίζων, ώς άσθενέστερον οV~αν μέρος ~al 
μελος σόν, τ-fί τε τών μελλόντων έλπ{δι παραθαρρύνων. Οϋτ-ω ποιών οίδα 
''"'λ 'ξΘ- I ' οτ-:_ ι εω τευ ΊJ '"'εου, 8ς και κουφιεί σου τΟ πλείστον τής λύπης η και τό 

f. 
222

v π~ν, παραμυθούμενός σε καί I άνακτ-ώμενος πολλοίς Uλλοις τρόποις, οϋς οlδεν 
90 αυτ6ς. 

Ταvτα διa τd χρέος τής άγάπης eπιστείλαf σοι, ίiδελφ8 iJπερήδιστε 
Ιj:μην δείν, καlπερ οVκ έχοντι χρείαν τ-ής παρ' έμοiJ συμβουλής· νούν α' 
εχεις &>ν καΙ θεοσεβής, ποιήσεις ll ποιήσαι χρεών. Ό δ8 πατη'ρ του- Τ7 r, ρ • _ 'Ι: _ Χ. n.υριου 
ημωv ησου ριστοϋ καΙ Θεdς πάσης παρακλη' σεως ίiπαλλάξαι ~ -

f f 1 1 vε της πα-

95 ~ουσης λvπης και παρακαλέσαι τ-ρόπους πeοσφvείς παρ_αμυθlας σοι δούς. 
Ερρωσο. 

Π. Δ. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 

67 inter voc. τού Θεοϋ punctis seclusum γdρ cod. 79 δέχει cod. 83 εύχα
ριστεlας cod. 84 έπ{τατε cod. 87 μέλλος cod. 88 τεVξει cod. 

1 
« Ψ~λμών », ΚΓ' ( 2~) : <c 1 Τ?ϋ Kvρlov ή γfj και τδ πλήρωμα αύτijς, ή οίκου

μένη καί παντες ot κατοικουvτες έv avτfi >>. 
2 «Ίώβ>> Κεφ Α'·«2ι ~Κ' "'δ • , , 

έδοξεν " . Ί έ , . . . " :·: V(!ιος e ωκεν, ο Κvριος αφε!λατο· ώς τφ Κυρ{φ 
ι ovτw κα γεvετο ειη το uvoμa Κυρ/ου εύλογημέvον εlς τοVς αίώνας >>, 



Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ 

1 

Παρα τfιν Ciφ{}ovoν φιλολοyίαν, .η όποία παρήχ{}η σVν τφ χρόνφ έκ τfίς 
περl τΟ πρόσωπον καl τΟ εργον τοϋ Μιχαi]λ Ψελλοϋ έρεύνης, ή έγγυτέρα . 

διαπραγμd.τευσις τiiς -flεολογικiϊς του σκέψεως έλλείπει είσέτι, παρ' Ολον Οτι 
αϋτη .ιtα συνέβαλλεν άποφασιστικώς είς την διαφώτισιν του ίδιάζοντος χαρα
κτ~ρος τοϋ Βυζαντιvοϋ Νεοπλατωνισμοϋ. Οί λόγοι δι& τοϋτο εlναι πολλοί, 
περιορίζομαι δΕ έξ αύτών να άvαφέραι τοUς σπουδαιοτέρους, Ύ}τοι άφ· ένΟς 
μΕν τήν Ciγνοιαν τών κυριωτέρων θεολογικών συγγραμμάτων του, κοι· 
μωμένων &κόμη εlς τον ύπ' &ρ. 1182 κώδικα τijς 'Ε{}νικijς Βιβλιο{}ήκης 
των Παρισίων, &φ• Ετέρου δΕ τήν Ελλειψιν άσφαλοϋς προοπτικiiς είς τ..f}ν 
έρμηνείαν τiϊς φιλοσοφίας του, τών μΕν έννοούντων αύτi}ν ώς άπλilν έπι
βίωσιν η το πολiι άναβίωσιν τοϋ &ρχαίου 'Ελληνικοϋ Νεοπλατωνισμοϋ Ό 
των- δε ώς έξ ύπαρχfjς άναχώνευσιν αύτοϋ κατ& τΟ 1fVΕίiμα τής Χριστια· 
νικ'iϊς κοσμο8εωρίας 2• uοτι δύο τόσον &ντίι'}ετοι πρΟς άλλήλας άπόψeις 
ύπεστηρίχ6ησαν, μαρτυρεί αύτΟ καl μόνον, δτι πολiJ εtΟέτι άπέχομεν άπΟ 
μίαν άπολύτως ίκανοποιητικήν διευκρίνησιν τοϋ προβλήματος, τd Ολίγα δΕ 
σημεία, td όποία προτί{)εμαι νd άναπτύξω ε\ς τιJ ~πόμενα, {}(t πρέπει \Ί} 
{}εωρη8ούν ώς fιποδεικνύοντα μιiλλον 11lν κατεύ8υνσιν η ώς διανύοντα τfιν 
όδόν, πρΟς την· όποίαν δφείλeι να κινη8iί ή ΕQευνά μας. 

2 

"Εχει ;]δη προ πολλοϋ παQατηρη{}ij η επίδρασις τοϋ Νεοπλατωνισμοϋ, 
οχ ι βεβαίως εlς τiιν διαμόρφωσιν τοϋ {}ρησκευτικοϋ περιεχομένου ( τοϋτο 
fiτo ΕΚ τijς • Αποκαλύψεως δεδομένον), δπωσδήποτε ομως εlς τiιν συγκρό· 
τησιν τfις κατηγοριακiϊς δομijς τοϋ Χριστιανικοϋ δόγματος. ΤΟ {}εολογικόν 
σύστημα τοϋ "Ω ρ ι γένους και τών έξ αύτοϋ έξηρτημένων Πατέρων- ίδίως 
τοϋ Γρηγορίου Νύσσης- εμφανίζει μίαν εκπλήσσουσαν συγγένειαν προς το 

1 C h r. z e r v ο s, Un philosophe N·eoplatonicien du Xle siecle Michel 

Psellos, Paris 1920, σ. 192 κ.ά. 
2 Β a s i Ι e Τ a t a k i s, La philosophie Byzantine (Εν: Hist. de la Phil., 

par Emile Brehier, fasc. suppl., Paris 1956), σ. 205. 
23·4-1966 
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φιλοσοφικον σύστημα τοϋ Πλωτίνου', και ,j μuστικiι {}εολογία τοϋ Ψευδο· 
Διονυσίου μαρτυρεί ι'iμεσον εξάρτησιν ΕΚ της ε{}νικης και Πλατωνικijς {}εο· 

λογίας τοίi Πρόκλου 2 • ΆπΟ της 6ποχfiς παριΧ ταϋτα τοίi ΊουστινιανοίiJ 
iiτοι άπΟ τοϋ ι::ϊ' αίώνος, παοατ'ηρείται αϋξουσα τάσις τών Ορθοδόξων {}εο· 

λόγων ν· άπομακρυνflοίiν τiiς Νεοπλατωνικiiς επιδράσεως, προσφεύγοντες 
εtς τΟ έξiiς είς μόνας τιΧς κατrιγορίας τfjς 'Αριστοτελικfiς φιλοσοφίας, tvα 

δι• αύτών κατανο~σουν τΟ δόγμα 8• ~Η κατεύθυνσις αϋτη εύρίσκει τfιν άπο· 
κρυστάλλωσίν της είς τΟ σύστημα τοϋ 'Ιωάννου τοίi Δαμασκηνοίi, 6πιχει· 

ροϋντος να όρίσn τΟ θεμελιώδες έκ τών δογμάτων τοϋ Χριστιανισμοϋ, τΟ 
δόγμα της 'Αγίας Τριάδος ( εlς το δποίον καt μόνον {}α περιορισΜJμεν 

ένταϋttα) δια τiiς προσφυγης εϊς την άκόλουttον, 'Αριστοτελικήν κατα την 
'λ' δ' "'''''Θ ομο ογιαν της, ιακρισιν: <<ετερον εστι το πραγματι εωρείσθαι, καl liλλο 

τό · λόγφ 1} έπινοίq.. έπl μεν οi3ν πάντων τών κτισμάτων, ή μεν τών ύποστά

σεων διαlρεσις πράγματι θεωρείται. πράγματι rde ό Πέτρος τού Παύλου κε
χωeισμένος θεωρείται. ή δε κοινότης καl συνάφεια καl τό Βν λόγιp καl έπι

νο{q_ θεωρείται. νοοϋμεν γdρ νψ δτι ό Πέτρος καl ό Παϋλος τής αύτής είσι 
φυ'σ ' ' , Ν ' ~ 'δ' - 'Α ' ' ~ ' εως και κοινην μιαν cχοvσι φυσιν ... επι ε της γιας και vπεροvσιου καl 

I ' I I 'λ' 'Ο' 'δ ' > ' λ ~ - ' \ παντων επεκεινα και α ηπτοv .ι. ρια ος το αναπα ιν. εκει μεν γαρ τό μεν και-

' ·~-- ' Θ • δ'' "δ Ι' ' νον και ι:,-γ πραγματι εωρειται ια το συναι ιον κα το ταυrόν τής ούσ{ας καl 

τfjς ένεργε{ας καl τοϋ θελήματος καl τijν τής γνώμης σύμπνοιαν ... έπινοίq. δε 
τό διr;ρημένον. ένα γdρ Θεόν γινώσκομεν· έν μόναις δi ταίς. ίδιότησι τής τε 

πατρότητος καl τής vίότητος καl τής έκπορεύσεως. κατά τε τό αrτιον κal 

τό αlτιατόν και τό τέλειον τής ύποστάσεως, ήτοι τόν τής ύπάρξεως τρόπον, 

τ.). δ \ ~ - ~ 'λλ 'λ \ ~ ~ I ~ I • 
ην ιαφοραν cννοουμεν ... εν α η αις γαρ αι vποστασεις εισιν ... » . 

Το δόγμα τiiς 'Αγίας Τριάδος κατανοείται ενταϋ{}α επt τii βάσει τijς 
• Αριστοτελικiϊ~ διακρίσεως μεταξiι πρώτης και δευτέοας ούσίας 5• Πρώτη 
ο-όσία εΙναι τΟ « τόδε τι», τΟ συγκεκριμένον καl δι• άτομικών γνωρισμάτων 
διακεκοιμένον των λοιπών πραγματικΟν άτομον, δευτέρα, η είς τd πράγματα 

ένυπάρχουσα &λλα διι\ μόνοu τοϋ λόγου συλληπτfι ταυτότης τijς φύσεως η 
-·ι--~·'~~ ''"'t 'Α' της ουσ ας των επι μερους ατομων, το «τι ην ε ναι». πο τiiς περιοχiϊς 

Ομως τοϋ κόσμου η της «κτίσεως», Οπου 'ίσχύει άπολύταις, fι διάκρισις μετα .. 
Ι "''-~'c Ι ~\οι •c φερεται αμεσως εις την uπερκοσμιον η ακτιστον, την υπερβατικήν περιο· 

χi}ν τijς ttεότητος, Οπου και άντιστρέφεται: «πράγματι» ύπάρχον δΕν είναι 

1 "I, Θ ε ο δ ω ρ α κ οπού λ ο υ, Πλάτων Πλωτίνος "Ωριγένης, 'Α{}fjναι 1959, 
σ. 62. 

2 Βιβλιογραφία Εν: ίiberweg/Geyer, Die Patristjsche u. Scholastische Phi· 
losophie13 ~ Darmstadt 1956, σσ. 667 • 668. 

3 Β. Τ a t a k i s, Εν&' άν., σ. 72. 
• P.G., 94, 828 Α · D. 
5 • Αριστοt., Κατηγ, 5. 

BDBTHPIJ; ΒΤλΙΡΒΙλ.~ ΒΥΖ:ΑΝΤΙΝΟΝ ~DeYΔON •ετοc Λ.Δ' l4 



210 Δημ. t. Κοuτσογιαννοπούλου 

πλέον ένταϋ{}α τΟ άτομον, &λλ<Χ τΟ κοινόν, fι μία καί έηαία ούσία, « λόγφ » 
' ' " , ., , 'JI e ' ., • "λλ' ' tρία κεχωρι δε «και επινοι~ » αντιστοιχως, οχι η κοινη ουσια, α α τα .. 

σμένα άτομα, υποστάσεις η ΠQόσωπα της μιάς καί Ενιαίας θεότητας .• Ακρι· 
βέστεροv οϋτω δέν πρέπει νd λέyωμεν « μLα -3εότης », άλλα « εtς Ηεός », 

διότι ή itεότης δΕν εtναι μ(α &φnρημένη, λόγφ κα\ έπινοtιι συλλαμβανομένη 
ούJία, άλλd μία πράγματι ύφισταμένη Ενότης, τfjς όποίας λογικώς συλλη

·πταί άτομικαL έκφάνσεις εtναι τα τρία πρόσωπα και Uποστάσεις της. Πρέ
πει έν τούτοις να παρατηρηftilι Οτι ή άτομικότης τών τριών τούτων προσώ
πων εtναι δεδομένη δια μόνης τijς itε(ας 'Αποκαλύψεως, ητοι οτι το « λόγφ » 

' ι Ο Ο 'β < ' λ " " ~ ΟΖ :1 \ α-Q.αρώl" λογι νοητον ε ναι κατ ακρι ειαν υπερ ογος εννοια, εφ οσον, απο κ υ '!I • 

κijς πλευρiiς έξεταζομένη, ή ~ννοια τοϋ λογικώς νοητοϋ &τόμου εtναι έσω· 
" .ι ' ., _ο.• e \ " , u " λ' ο συλλαμ τεριχώς αvτιφαtικι 1 και αρα καυ αυτην ανυποστατος: ο,τι ο ογ ς _ .. 

βάνει ε!ς .α πράγματα εtναι πάντοτε το καilόλοu κα\ ~ (δευτέρα) ούσ(α 
ούδέποτε δΕ τΟ άνeπα\'άληπτοv άτομον 1 • •ο, τι κατ& ταϋτα έπιδιώκeι i\ 
όρilόδοξος ilεολογ(α δια τijς &ναδρομijς της ε!ς τi]ν • Αριστοτελικi]ν ταύτην 
διάκρισιν εt,·αι μόνον μία πρώτη βάσις δι& τi)ν κατανόησιν τi]ς Χριστιανι .. 
κi]ς • Αποκαλύψεως, βάσις δμως ή όποία εύ-8Uς &μέσως έyκαταλείπεται, εύθύς 
δηλ. ώς αί Εννοιαί της έχρησίμευσαν δια μίαν πρώτην λοyικi)ν ΠQΟσέγyισιν 
τοϋ ύπερλόγου περιεχομένου τοϋ περί τfις Τριάδος δόγματος. Διότι όμολοφ 

γουμένως αί Εννοιαι : άτομικfι ούσία καl λογικiι ύπόστασις μόνον ώς ύπέρφ 
λογοι coincidentiae oppositorum εtναι δυvατΟν να γίνουν δεκταί. 

3 

'Η όρilόδοξος Έκκλησtα εtχε πάντα λόγον να μεtντι ίκανοποιημένη &πο 
·ο , , δ , • ~~ ' • "δ , τΟ άποτέλεσμα τοϋτο. ,τι κυριως εν ιεφερετο να εςαρn, την α υναμιαν 

δηλ. τοϋ λόγου να συλλάβn το ύπέρλογον περιεχόμενον τijς περ\ φύσεως τοϋ 
Θεοϋ ~Αποκαλύψεως, έφαίνετο δια μόνης τijς άναδρομijς εt; τ&ς Άριστοτε· 
λικ&ς έννοίας καί κατηγορίας διησφαλισμένον. Ή Χριστιανική Οντολογία 
παρεμέριζεν οϋτως όρισηκώς τi]ν Έilνικi]ν (δηλ. τf}ν Νεοπλατωνικήν ), &πο· 
κλειομένης εtς το έξi'jς πάσης συναφε(ας τοϋ Τριαδικοϋ Θεοϋ προς τi]ν Πλω· 
τινικiιν Τριάδα. •π το τοϋτο μία άναμφήριστος πρόοδος πρΟς τiιν κατεύ~ 
θυνσιν τijς έξάQσεως καl τοϋ άπσλύτου διαχωρισμού τοϋ προσωπικοϋ δημιουρ~ 

, ' ' δλ''ή ' 'ψ γοϋ Θεοϋ άπΟ τα δημιουργηματα του, τοσον η . απο τ ν νοητην και uχι· 

( u • .. ' ' ' ' ~ "λ ' κiιν κτ σιν οσον και απο την κοσμικην και tιιν υ ικην. 

ι Η άναγέννησις έν τούτοις τοϋ Νεοπλατωνισμοϋ κατ& τΟν ΙΑ' αΙώνα, 
πρΟ πάντων διd τfίς προσωπικfίς, διδακτικiiς και συyγραφικijς, δραστηριό~ 
τητος του Μιχαf}λ Ψελλοϋ, ~ilεσεν έκ νέου το πρόβλημα τijς σχέσεως μεταξiι 

ι ΆQισtοt., Κατηγ. 5 { 3b }. 

ι 

i 

ι 
' 
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Πλατωνικfίς καl Χριστιανικής όντολογίας καί μετ' αύτου καt πάλιν τό itεo· 
λογικΟν ΠQόβλημα τής πρcότης αtτίας τοϋ Οντος. uοπως καt εtς άλλας ΠεQt• 

πτώσεις άναγεννήσεως τi]ς φιλοσοφικfις σκέψεως, τόσον κατd τήν άρχαιό

τητα, δσον και κατ& τi)ν νεωτέραν έποχ1]ν, οϋτω και Εν προκειμένqι ή έκ 

νέου άνάκυψις εtς τό μέσον του αύτονόμου φιλοσοφικοϋ στοχασμοϋ συνε· 
δέ{}η καί έταυτίσ{}η πρΟς τήν Επιστροφ1)ν εtς τήν Πί.ατωνικiιν μεταφυσικήν, 

διότι μόνον έν αύτil Ετί-3ετο άνεξαρτήτως πάσης δρησκεuτικfίς άποκαλύψεως 
τΟ πρόβλημα του Οντος καt τijς πρώτης άρχijς του, τοϋ Θεοϋ. ~Η σκέψις 

κατd ταϋτα τοϋ Ψελλοϋ ήτο έπόμενον vd εύρε{}fi εύ8ύς Εζ &ρχijς Ενώπιον 

τοϋ itεμελιώδους τούτου προβ),ήματος, ή λύσις δΕ ε!ς τi]ν όπο(αν κατέληξε, 

παρ' δλην ti}ν είς τας μέχρι τής στιγμijς δημοσιευ{Ιε(σας συγγραφάς του 

εϋλογον διστακτικότητα εtς τiιν διατύπωσιν σαφών καί άπεριφράστων προ

τάσεων, δύναται, ώς φρονώ, ν& κριδ'fi, τόσον άπό πλευρας όρttοδοξίας Ο σον 
και άπΟ πλευρdς φιλοσοφικiiς συνεπείας, ώς αύτόχρημα μεγαλοφυής. 

Την πρώτην νύξιν εΙς την άνίχνευσιν τfίς λύσεως ταύτης δύναται, 

νομ(ζω, να μiiς παράσχτι και μόνη ή μελέτη τijς διαρilρώσεως τοϋ συστημα

τικοϋ του ερyου τοϋ φερομένου ύπΟ τΟν τίτλον: «Διδασκαλία Παντοδαπή »ι. 

Τό Εργον τοϋτο, ώς γνωστόν, άποtελεί είδος Έγκυκλοπαιδε(ας περιεχούσης 
&παντήσεις εtς παντΟς εtδους ζητήματα, εtJ.ημμένας είς πλείστα σημεία (tδίως 

εΙς Ο,τι άφορlj τ&ς φυσικά; άπορίας) άπό διάφορα άρχαία συγγράμματα. 

'Ενδιαφέρον δι' ήμiiς ~χει ή συστηματικi) διάρiJρωσις τών έξεταζομένων 

ilεμάτων. Ε!ς τα κεφάλαια 1 · 20 πραγματεύεται ό συγγραφεύς τήν 8ννοιαν 

τοϋ Θεοϋ, τiιν όποίαν προσδιοQίζει συμφώνως πρΟς τΟ περιεχόμενον καί ηlν 

παραδεδομένην κατηγοριακi}ν μορφi]ν του όρilοδόξου Χριστιανικοϋ δόγμα· 

τος. Εtς τα κεφάλαια 21 · 29 &κολουilε ί ή περ\ νοϋ διδασκαλtα, ε!ς δε τα 

30 · 56 ή περl ψυχijς συνοδευομένη κα\ &π ο κεφάλαια περt φύσεως ( τi'jς ε!ς 
τα σώματα δηλ. έyκατεσπαρμένης ψυχi'jς) κα\ &ρετών (57· 81 ). "Επεται 
συνοπτικi) ί!κilεσις περ\ iίλης χα\ ύλικών στοιχε(ων ( 82 • 120 ), περ\ κόσμου 
η ούρανοϋ ( 121. 161) προστιilεμένης εtς το τέλος κα\ πραγματεύσεως περ\ 
τών διαφόρων έπιγε(ων φαινομένων ( 162 • 193 ). "Ο τι ~ διάταξις αiίτη δεν 
εtναι τυχαία, άλλ

9 

άκολουfiείται ύπΟ τοϋ Ψελλοϋ ώς άνταποκQινομένη εtς 
τήν όντολογικi)ν τάξιν καί παραyωγi}ν τών όντων &π" άλλήλων καί τijς πρώ· 

της άρχijς, άποδεικνύεται εύχόλως δι • άναδρομijς είς τ& άντίστοιχα Νεοπλα· 
τωνικ& φιλοσοφικ& Εγχειρίδια 2, ώς και είς μελέτην αύτοϋ τοϋ Ψελλοϋ φερο~ 

1 Παραπέμπω είς τiιν tελευtαίαν εχδοσιν tοϋ Εργου: Michael Psellos, De 
omnifaria doctrina, Critical Text snd Introduction by L. G. W e s t e r i n k, 
Utrecht 1948, προσtt-έτων έν παρεν-6-έσFL όπου δεi καί. τούι; έν PG 122 άρι-6-μοiις 
των άνtισtοίχων κεφαλαίων. 

2 Chr. Zervos, έν&" άν., σ. 127. 
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L " ' ' ' λ Ε' ' "' ~-ο., 1 ' '5 ' " , μ~νην uπο τον τι τ ον: « ις το πραyμα αυυυπαρκτον » , και εις την οποιαν 
· ι " ' ' ' Ν λ ' ... .ο.' " " ομοίως υ οitετείται αυτουσιον το παγιον εοπ ατωνικον σχημα, καυ ο εκ 

τοϋ «θεού ijτοι τοϋ ένdς» «άπορeέουσιν ... ώσπεe άπΟ κρατήρας πλησθέντας» 
δεύτερος ό νοϋς, τρίτη ή ψυχη και τέταρτος ό κόσμος 2• ΧωQlς ν& itέλυ ό 
συγγραφΕ'Uς νd. Ώποκαταστήσu τό ώς άνω σύστημα είς τΟ δόγμα { <φαινοlμην 
γαρ ό:ν>> }, ύποστηρίζει έν τούτοις, δτι δύναται τοϋτο μεγάλως νd βοηflιήσu 
ε!ς τi}ν επ(ρρωσιν <!τού &ληθούς λ6γοv», δ δποίος aλλως, χωρlς δηλ. τi}ν 
συνεργ(αν τοϋ τοιούτου φιλοσοφικού συμπληρώματος, {}d διέτρεχε τΟν- κ(v
δυνον να παρανοηi!ii ( <!καταχρησθfίναt!!) 3• 

"Ό,τι περαιτέρω Ενδιαφέρει νά έξαρ{tfi είς τi}v συστηματικfιν ταύτην 
&πόπειραν, εtναι fι πρό{}εσις τοϋ συγγραφέως να συμμορφωi!ii, οχι μόνον 

είς τΟ γενικΟν τοϋτο σχfjμα τijς Νεοπλατωνικfjς παραγωγfiς ( ΘεΟς η Εν, νοϋς, 
ψυχή, κόσμος), τΟ Οποίον άνάγεται εtς τΟν Πλωτίνον, άλλά, περαιτέρω, καl 
είς την τριαδικi}ν μέ{}οδον διαλεκτικijς συνδέσεως τοϋ Οντος, i\ όποία, αύτή, 
' '' ! ' Π ' λ "Ε ' "' ' ' Π ' λ οφειr.εται ε ς τον ροκ ον. καστον πραγμαη ον, κατα τον ροκ ον, 

άκολουflούμενον είς τοϋτο ύπΟ τοϋ Ψελλοϋ, μένει μΕν κατά πρώτον έν τiρ 
ένι (μονή), εξέρχεται ομως συγχρόνως αuτοϋ (πρόοδος) και επιστρέφει κατ& 

τρίτον, δι• ών άκριβώς σημείων προώδευσεν, δπίσω καl πάλιν είς τΟ §v ( Επι
στροφή) •. Ό Ψελλος δεν δύναται βεβαίως ν& παρακολουi!ήστι τον Πρ6· 
κλον ε!ς ολα τα επι μέρους σημεία τijς διαλεκτικijς του παραγωγijς' ε!ς τοϋτο 

εμπόδιον &νυπέQβλητον εtναι ijδη αuτi} αϋτη iΊ Χριστιανικi} &ρχή, ώς και 
ο! i\π' αύτijς τιi!έμενοι περιορισμοί, τijς φιλοσοφικijς του σκέψεως. Το i!εο· 

λογικΟν πρωτ(στως, πQάγματι, Ενδιαφέρον τοϋ Πρόκλου παρωδεί αVτΟν είς 
τόν ( τεχνητόν πολλάκις) πολλαπλασιασμον τών μεταξu τοϋ ένός και τοϋ 
κόσμου ύποστάσεων, έπl τι$ σκοπψ δι' αύτοϋ ν& έξοικονομηθοϋν και πdσαι 
αί Επl μέοους θεότητες καl τάξεις, τάς όποίας όSφειλε νά συμπεριλάβη εtς τΟ 
σύστημά του 5• ΤΟ τοιαδικΟν άντιθέτrος σύστημα παοαλαμβάνεται παρά τοϋ 
Ψελλοϋ αύτούσιον, Ο πως τούλάχιστον δεικνύει καt ή εγγυτέρα διάκρισις τών 

δύο i\περκοσμ(ων οντολογικών nεριοχών τοϋ νοϋ και τijς ψυχi'jς. Ό νοϋς 
διακρ(νεται (21 [20]) ε!ς aμέi!εκτον, ijτοι ύπeρ τi}ν ψυχi}ν ολως εξηQμένον 
καί πάντων τών μετ' αϋτΟν Οντων δημιουογόν, είς με8εκτ0ν ύπΟ τi;ς ψuχiϊς 
"' '"' '""6 'δ~e'' αλλα τοϋ κοσμοu επεκεινα, και εις εγκ σμιον, μετεχομενον η,,. υπο παντων 

τών έγκοσμίων Οντων κατά τi}ν οtκείαν έκάστφ δύναμιν. Ή ψυχη άντιστοί~ 

ι Michaelis Pselli, Scripta minora, ed. Ε d. Κ u r z ( emisit F r. D r e χ 1 ), 
Ι, Milano 1936, σ. 451 κέξ. 

2 •Εν&" άν., σ. 455. 
s 'Έν{}" άν. 
4 Πρόκλου, Θεολ. Στοιχ., 30 καl 32. Ψελλοϋ, Διδασκ. Παντοδ., 101 ( 74 ). 
5 Ε d. z e 11 e r, Die Philosophie der Griechen, 111, ΙΙ, Darmstadt 1963, 

σσ. 860 • 861. 
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χως διακρ(νεται ( 30 [ 27]) ε!ς τρ(α δμοίως μέρη, ε!ς τό μετ& τοϋ νοϋ fινω· 
μένον η τt)ν νόησιν, είς τΟ τώv αϊσflητών yνωστικόν η τi}ν δόξαν, και εtς 
' ξ' , " , I I ' " δ. ' 'Η .>. το μετα υ τουτων «ανιεναι και κατιεναι πεφvκος>> η ιανοιαν. ψυχ,1 ταυ-

τίζεται άκολούflως πρΟς τΟν άν{}ρωπον, ό δποίος οϋτω τίitεται μεταξ11 άνω

θεν μεν τοίί νοίί, κάτωitεν δε τοϋ ζφου. Ό Ορος « ζψον » δηλοί, νομίζω, 

ενταϋitα συλλογικώς τΟν κόσμον τών αίσ3ητών (δ κόσμος έ{}εωρείτο, ώς 

γνωστόν, 00ς « ζψον » κατ& τοiις &οχαίους φιλοσόφους) \ δεδομένου Οτι άνω

i!εν μeν τijς τQψερώς διακεκριμένης ψυχijς η τοϋ λογικοϋ άνi!ρόJπου τ(i!εται 

ό αύτοάνitρωπος, ό νοερός, ~τοι δ μετα τοϋ νοϋ Ολως ήνωμένος, κάτω{}εν 

δε αύτijς ό ((αίσθητικός και πολvειδ1}ς και παντοδαπός», t]τοι ό έγκόσμιος, οί 

έπί μέρους δηλ. άτομικοί Ciν8ρωποι ot συνυπάρχοντες μετd τών λοιπών 

ζψων έντΟς τοϋ εύρυτέροu ζω'ίκοϋ συνόλου τοϋ κόσμου. Θα ητο δυνατΟν νd 

έπεκτείνωμεν τfιν έπισκόπησιν και έπl άλλων περιπτώσεων τριμεροίίς δια

κρίσεως, άλλ' αί άνωτέρω άρκοϋν, νομίζω, ίνα πείσουν, Οτι, ε'ίς Οσον άφορl} 
τούλάχιστον τας κυρίας του Ονrος περιοχάς, ή τριμεοi)ς διαλεκτικη διάκρι

σις ουδόλως &κολουi!είται δουλικώς i\πο τοϋ Ψελλοϋ, &λλ' &ντιi!έτως συνι· 

στfi. τΟ προϊόν νέας ελευθέρας δημιουργικiiς έπεξεργασίας τοϋ Οντος, τfιν 

δπο(αν δ φιλόσοφος πολλαχοϋ λαμβάνει τi}ν πρόνοιαν να διασrείλn τijς παρ& 
τοϋ Πρόκλου και τών λοιπών Πλατωνικών παραληφi!είσης διδασκαλίας •. 

4 

"Οπως εσημειώ{}η ijδη, ε!ς τi}ν {}έσιν τοϋ ένος η τijς πρώτης Νεοπλα· 

τωνικiiς άρχijς {}έτει ό ΨελλΟς τΟν Ε να ΘεΟν τοίi Χριστιανισμοίί, άντιστοίχως 

δ8 ύποκαftιστfi. και είς τi)ν περί τοϋ ΕvΟς διδασκαλίαν -εών Νεοπλατωνικών 
εγχειριδCων ( π.χ. τijς « Θεολογικi'jς Στοιχειώσεως » τοϋ Πρόκλου) αύτουσίαν 
τfιν περl τοϋ Τριαδικοϋ Θεοϋ δογματικην διδασκαλ(αν τijς Έκκλησ(ας. "Η δη 

Ομως δια τijς τόσον φυσικώς έρχομένης ταύτης ύποκαταστάσεως ό ΨελλΟς 

i\ποβάλλει έπιτηδε(ως μ(αν ούσιώδη συμπλήρωσιν τοϋ Νεοπλατωνικοϋ συστή· 
ματος, και δi) &κριβώς είς τΟ σημείον έκείνο, τΟ Οποίον αύτΟς ό συστηματι

κώτερος τών Νεοπλατωνικών, ό Ποόκλος, εlχεν άφήσει άτελές. ΤΟ δλον, ώς 

eϊπομεν, σύστημα τοϋ Πρόκλου διέπεται, πλiιν άσυνεπειών τινών Οφειλομέ

νων είς επιδράσεις ξένας πρΟς αύτό 8, ύπό τijς άρχijς τijς τριμεροϋς διαλε

κτικijς διαο8ρώσεως, fι όποία δμως εtς τΟ καίριον άκριβίός σημεί6ν του, 

11τοι είς τi}ν περί τοϋ ΕνΟς διδασκαλίαν, δέν εύοίσκει τi}ν άναμενομένην εφαρ

μογήν. ιΊνα εξηγήση τt)ν παρουσίαν τοϋ ύπερβατικοϋ έvΟς καί ποώτου αίτίου 

ι Πλάτ. Τίμ. 30b, Πλωτ. Ένν. 4, 4, 32. 
2 Διδασκ. Πανtοδ., 50 ( 34 ), 54 ( 38 ), κ.ά. 
8 Zeller, Eνfi.' άν., σ. 863. 
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των Οντων είς Εν Βκαστον έξ αύτών, ό Πρόκλος είσάγει είς τΟ σύστημά του 

τdς καλοuμένας έvάδας, 1]τοι τdς πρώτας τοϋ ένΟς άπορροάς, ύφισταμένας 

παρ• αύτοϋ πρίν η τοϋτο διασπασί}ii εlς ύποκειμενικΟν καί &ντικειμενικΟν 

Ον, πρiν δηλ . .η παραγάγτι τΟν νοϋν 1• Αί ένάδες μεσολαβοϋν μεταξU τοϋ ένός 
καl τοϋ νοϋ, ούσαι περιωρισμέναι τόν άρι-ΒμΟν καί άποτελοίίσαι μεταζύ των 

άδιάσπαστον ένότητα. Γενικώς είπείν, ένdς εtναι πάν Ον είς τήν δντολογι· 

κi]ν κλίμακα, κα-Β· δ μέτρον μετέχει, Εστω καί κατ' άπομεμακρυσμένον καL 

Εμμεσον τρόπον, τοϋ ένός, πάν δν {}εαιρούμενον κατd τf}v ένικότητα καί έ\'ό· 

τητά του, δι& τijς όποίας και μετέχει τilς Ενιαίας ύφfiς τοίί πρώτου ένός. 

~Επειδή δΕ Εν εlναι ό πρώτος Θεός, αϊ έξ αύτοϋ άπορρέουσαι καl είς πάσας 

τ&ς όvτολογικός περιοχdς διαχεόμεναι ένάδες εΙ,·αι καl αύται -3εοl ( Οχι δηλ. 
τ& νοητ& και ψυχικ& Ο ντα κα3~ αύτά, άλλd αϊ ένάδες, δι 

3 
ών ταϋτα ένοϋνται 

τψ ένί ), εύρισκούσης οϋτω δι& τοϋ τρόπου τούτου τfjς άQχαίας πολυ-θεtας 

καt τi}ν φιλοσοφικi]ν αuτijς {ίεμελίωσιν. Ένψ ομως ό Πρόκλος eξιiντλησεν 

δληy τiιν διακρι τικηv εύστροφίαν του είς τΟν λεπτομερi] δια;:ωρισμόν κατά 

διαδοχικός τριάδας τών πολυπλόκων διακλαδώσεων τών έλασσόνων έναδι

κών Θεών, άρχόμενος άπΟ τών νοητών, ούδΕν είδικώτερον διέλαβε περι τijς 

ύπερουσίου καl ύπερνόου έκείvης έναδικjjς τριάδος, ~ όποία, άποτελοϋσα 

μίαν Ενότητα μετ& τοϋ πρώτου ένός, διαχωρίζεται σαφέστατα τών Επομένων 

αύτϋ νοητών, νοερών ώς και των ψυχικών. 

ΜΕ εύλογον διστακτικότητα είς τi}v διατύπωσιν, &λλ& κατ& βάθος σαφε· 

στάτην τi]ν συνείδησιν τοϋ ορ{ίοδόξου τijς λύσεώς του, ό Ψελλος προχωρεί 

καl Ερμηνεύει η)ν πρώτην έναδικην τριάδα ώς τ1ιν αύτi)ν είς τi)ν πραγματι

κότητα πρΟς τi)ν Χριστιανικήν. Αί περl τούτου Ενδείξεις δύνανται ν& συνο

ψισ{ίοϋν ε!ς τ& ~ξijς σημεία : α') Ένψ ό Πρόκλος {ίέτει τον νοεQον η 

δημιουργΟν τών όντων νοϋν είς τi}ν τρίτην μετ& τΟν νοητόν άμα καί νοερΟν 
( '"δλ '' ζ')'Ψλ~' ~ I ., "δ 'δ' το ον η . και την ωην , ο ε r.ος, απορQιπτων, ως ει ομεν, την ια-

κQισιν τu.ύτην, {}έτει τΟν δημιουργΟν νοUν καt μετ' αύτοϋ πάσαν τi}ν νοητην 

φύσιν &μέσως μeτα τΟ Sν ώς τi}ν πρώτην άπορροήν του. Διασφζων οϋτω 

τi]ν {ίεμελιώδη Χριστιανικi)ν διάκρισιν μεταξu τοϋ κτίστοu Θεοϋ και τijς 

κτίσεως, διακρίνει σαφέστατα τi]ς τελευταίας τΟ δεUτερον πρόσωπον τi;ς τριά-

δ 'Υ"(δ'-τ'' ~έν )"'"' .. c,,,., ος, τον ιον « ι ΟΌ τα παντα εγ ετο» , εφ οσον τουτο, Ε\'ας ον, ητοι 

μετα τοίi ένΟ; i)vωμένον, έξιlρηται άσυγχύτως τfiς άπ' αύτοίί δημιουργίας. 

β') 'Αφοϋ δι& τοϋ τρόπου τούτου ήσφάλισε τi}ν ύπερβατικότητα τοϋ Θεοϋ, 
προβαίνει κατόπιν είς τΟν δρισμόν αύτοϋ ώς τοϋ «κυρίως ένός », τοϋ όποίοu 

καί όρίζει διαλεκτικώς έγγύτερον τήν κατα τ&ς τρείς ένάδας ύπόστασιν: <<καl 

τΟ μδν άνω αύτού άναeχον όνομάζεται, τΟ δi κάτω άτελεύτητον, τΟ δi σύμπαν 

αίώνιον», παραπέμπων δι& tO'Uς όρισμοiις τούτους, ϊνα διασφαλίσυ τi}ν όρ-θο-

ι θεολ. Στ-σιχ .. 114, 115, 145 κλn:. 
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δοξίαν των, καl είς τΟν Γρηγόριον τΟν Θεολόγο ν ι. γ') Μ ή &ρκούμενος εtς τόν 

&φnρημένον τοϋτον προσδιορισμόν, προχωρεί περαιτέρω καί διατυπώνει μίαν 

φαινομενολογικήν, {j& έλέγομεν σήμεQΟν, eπαλή{ίευσιν τοϋ δόγματος τijς Τιιιά· 
δος, έφ' Οσον δ ΘεΟς ένεργεί έν τψ άν-θρώπφ διd τριών άρετών, έπακριβώς 

άντιστοιχουσών πρΟς τi}ν Τριάδα τών προσώπων, διι:Χ των όποίων ό άν-Βρω

πος σφζεται : «τρείς είσιν αί deετai αί τελειαϋσαι τΟν llνθρωπον· όσιότης, ή 
πρΟς τΟν ΘεΟν ένεργείν οπεύδουσα, οlον άφοσιούσα τήν τού άνθeώπου ζωήν τψ 

Θεφ· δεύτερον δικαιοσύνη, ή τήν πρόνοιαν τών kαταδεεστέeωv ποιούσα· φρό

νησις, ή πρός ήμfiς αδτοvς τfιν ζωfιν νοεeaν &περγάζεσθαι βουλομι!νη. καl γae 

ένούμεθα κατιi τήν όσιότητα πρΟς τΟ gμ και τΟν Θεόν· προνοαύμεθα δi τώv 

έλαττόνων κατα τΟ δtκaιον· γνώσιν δέ lieιστον έχομεν κατά τήν φρόvησιν» 2• 

Ή aντιστοιχία τijς τρίτης ταύτης dρετijς, τijς φρονήσεως, προς τi]ν τρίτην 

ένάδα, τόν φορέα τiiς αίωνιότητος, καταφαίνεται έκ τοϋ όρισμοϋ τi;ς άρί· 

στης η {ίε(ας γνώσεως ώς κατ& τi]ν οuσίαν της αίωνίου (Δ. Π. 17 [16] ). 
• Αφοϋ ο-δ τ ως έ{}εμελίωσε -Βεωρητικώς τΟ όρ{}όδοξον δόγμα κατ& τρόπον, 

τΟν όποίον έ-Βεώρει άπρόσβλητον, έφ" δσον ήδυν-ή-θη, χωρlς να περιπέσn 

εΙς την παλαι&ν πλάνην τiiς ταυτLσεως τοϋ Τριαδικοίi Θεοϋ πρΟς τ&ς τρeίς 

Πλωτινικ&ς -δποστάσεις, ν& συλλάβn τοϋτον ώς ύπερουσίως ~να έv τοισίν, ό 

ΨελλΟς έ-Βεώρησεν έαυτΟν ώς τΟν όρ{}όδοξον φιλόσοφον, δ όποίος ένεδείκνυτο, 

δι& τijς διαλεκτικijς πλέον dναγκαιότητος τοϋ Έλληνικοϋ λόγου νa καταρ· 

Qί Ψη ώς ίστΟν άράχνης τα περί « έκ τοϋ Υtοϋ » έκπορεύσεως τοϋ Π νεύμα
τος φληναφήματα τών Δυτικών Θεολόγων. Είς τΟν « Έγκωμιαστικόν >>, ΠQά· 
γματι, λόγον του « εtς τόν μακαριώτατον κύριον Μιχαi)λ τόν Κηρουλά· 

ριον » 9, ό Ψελλός, μΕ έκπλήσσουσαν 5ντως δι& τήν έν αύrϋ διαλάμπου· 

σαν συνείδησιν τiiς Έλληνικi]ς διαλεκτικiiς ύπεροχi}ς άπέναντι τών Λατίνων 

ύπεροψίαν, κατηγορεί αύτοiις ώς <rτετολμηκότας;; «καί αύτοϋ δή τού λόγου 

καl τής πεel τd δόγματα άγχινοίας δρόμον πρΟς ήμfiς κατατείναι». 'Εκείνο, 

δι& το όποίον τοuς κατακQίνει, εlναι dκριβώς /j παλαι& 'Αρειανi] (και 'Ωρι
γένειος) πλάνη, κα{ί' ;]ν ό μ8ν Πατi]ρ lξήρται τών δύο άλλων πQοσώπων, 

ταϋτα δΕ « ύποτάσσονται » είς τΟν Πατέρα προερχόμενα ό μέ\' ΥίΟς έκ τοίi 

Πατρός, τΟ δΕ Πνεϋμα έκ τοϋ Υϊοίί. Οϋτως οί Λατίνοι κατ' ούσίαν έπέστρε· 

ψαν είς τi}ν παλαιdν Νεοπλατωνικi}ν κατ& τρείς ύποστάσεις άπορροήν, « τρι
Ι!ε"ί"ται >) και πάλιν γενόμενοι, eνψ dντι{ίέτως ή όρ{ίόδοξος φιλοσοφία καl 

flεολογία κατώρitωσε καl τΟ Νεοπλατωνικόν σύστημα, ητοι τi}ν •Ελληνικήν 

1 Διδσσκ. Πανtοδ., 16. 
2 Διδασχ. Πανtοδ., 68 (50). 
8 'ΕδημοσιεU&η έν: Κ. Σ ά-& α, Μεσ. Βιβλ., IV, σ. 303 ~ 387· έσχολιάσfiη ύπό: 

J, D r a s e k e, Zu Michael Psellos, Ztschr. fiir wiss. The('ll. 32 ( 1899 ), σσ. 
303. 330. 
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συστηματικi}ν φιλοσοφίαν, να διασώστι και το δόγμα τijς Τρ\άδος &Λώβη

τον να διαφυλάξη. Διότι, ένiρ οί Λατίνοι « διαιροiiν καl κατατέμνουν και 

είς άνισότητα διασπαράττουν τfιν πρώτην ίσότητα », οί δρ{}όδοξοι άντι-8έτως 

( καl Εννοεί βFβαίως ένταϋ8α έαυτόν ), δεχόμενοι τόν « Ενα ΘεΟν » « Επανά· 

γουν » πρΟς αUτΟν ( ένν. διd τοϋ τρίτου προσώπου) Ο, τι έφαίνετο ώς δι& 
τοϋ Υίοϋ άποχωρισ{}Εν καl προοδεϋσαν. Πρόοδος τοϋ τρίτου προσώπου -έκ 

τοϋ δευτέρου κατ& ταϋτα δι& τΟν Ψελλόν ούδΕν άλλο {}& έσήμαινεν η τfιν 

διάσπασιν τi'jς έν6τητος τi'jς ilε6τητος, έφ' δσον dκριβώς ϊνα διαφυλαχilfi ij 
ένότης αίίτη πρέπει τΟ τρίτον πρόσωπον ν& παραμείνtι τοϋ δευτέρου άνεξάο

τητον ώστε vd -θεμελιώσn τi}ν έπιστροφtlν του πρΟς τΟ πρώτον. 

5 

ΠρΟς κριτικηv άντιμετώπισtν της Θεολογικijς ταύτης κατασκευης επι· 

ilυμώ να διατυπώσω εν βραχεί τας &κολούilους δύο παρατηρ'L]σεις: ij σύνilε
σις τi'jς Χριστιανικijς Τριαδικi'jς Θεολογίας προς τi}ν Έλληνικi}ν φιλοσοφ(αν 

γίνεται είς τΟ ~ργον τοϋ Ψελλοϋ κατ& τρόπον &συγκρίτως &νώτερον &πΟ Ο, τι 

συμβαίνει τοίiτο είς τΟ Εργον τοίi Δαμασκηνοϋ. ιΗ διάκρισις τοίi τελευταίου 

μεταξU &τομικfίς οϋσίας, i]τοι ένΟς Θεοϋ, και λόγ<V μόνον συλληπτfiς εtς ύπό

στάσεις διασπάσεως όδηγεί, ώς &νωτέQω έσημειώ.flη, εtς Εν λοyικΟν &διέ

ξοδον, Εφ' Οσον ό λόγος άδυνατεί να συλλάβn άτομον, τΟ Οποίον να είναι 

συγχρόνως άφnρημένη οϋσία, παοαλλήλως δΕ άτομικας ύποστάσεις μη πρά

γματι ύπαρχούσας. Λέγεται βεβαίως δτι ij διάκρισις αϋτη τυγχάνει ύπέρλο

γος και προσφέρεται ύπΟ τίiς 'Αποκαλύψεως πQΟς πίστιν, άλλα τότε έρωτά· 

ται, τίς ό λόγος να συναναμειγνύεται καl ό λόγος δια τi)ν κατανόησιν Εκεί

νου, τΟ όποίον είναι 1]δη έκ τών προτέρων άνεπί·δεκτον λογικfίς διερyα .. 
σ(ας; Άντιilέτως ij ilεολογία του Ψελλού, διαφυλάττουσα αίιστηρώς τi}ν 

ύπΕρ νοϋν Ενότητα τοίi ένΟς Θεοϋ, είναι είς itέσιν, διά τfiς έννο(ας τfjς ένά· 

δος και τίjς τριαδικi'jς διαλεκτικi'jς τi'jς μονijς, τi'jς προόδου και τi'jς 8πιστρο

φίjς ( τa όποία &μφ6τερα 8λ1]φilησαν μeν 8κ τiiς φι/,οσοφίας του Πρ6· 

κλου, άνεπλάσθησαν Ομως πρωτοτύπως ύπΟ τοϋ Ψελλοϋ ), να -3εωρήσn τόν 

ενα 6εόν ώς τρείς υποστάσεις η ένάδας, εtσάγουσα κατά τΟν τρόπον τοϋτον 

τΟ ύπ?ρλοyον, οίJτως είπείν, έντΟς τοϋ Ολου φιλοσοφικοϋ συστήματος. ΤΟ 

σημείον Ομως, είς τΟ Οποίον {}ά fiτo δυνατόν νά διατυπω{}οίiν Επιφυλάξεις 

ώς πρΟς τήν Ολην ταύτην (κατ& τά άλλα δογματικώς Clψογον) κατασκευήν, 

είναι ό Εξ αύτijς κίνδυνος να παραγνωρισflii ή ίδιοτυπία τόϋ -χριά-i~~~ισμΟ·ϋ 
ώς {}ρησκείας, Οχι δηλ. ώ; μιά; λογικώς καt φιλοσοφικώς κατανοητfiς {}εω .. 
ρίας, όλλ~ ώς πράξεως τοϋ μηνύματος σωτηρίας, &ποκαλυφflείσης κατ' &νε· 

πανάλ'f]πτον, &τομικόν, καl άρα καt πάλιν ύπΟ τ'ίϊς-λογικώς προβαινούσης 

σκέψεως &κατανόητον τρόπον. cy πΟ τi]ν προοπτικi]ν ταύτ'r)ν Εξεταζομένου 

• 

• 

" 
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τοϋ πράγματος~ ή κατηγοριακfι διευκρ(νησις τοϋ τριαδικοϋ δόγματος ύπΟ 
•Ιωάννου τοϋ Δαμασκηνοϋ, άκριβό'Jς μ8 τΟ ν& εtναι άτελεστέρα τi;ς τοϋ Ψελ· 
λοϋ, διαφυλάττει tσως καλλίτερον τfιν ίστορικfιν καt σωτηριολογικi]ν ούσίαν 
τοϋ Χριστιανισμοίi, άρνοuμένη να τfιν -διαφωτ(σ11 μέχQL καί των Εσχάτων 
σημείων της διά τοϋ άνιέροu φωτός τοϋ κατ' άν{}ρωπον λόγου~ 

ΔΗΜ. Ι. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΙΣ ΤΑΣ « ΑΠΟΔΗΜΙΑΣ » ΤΟΥ ΝΟΥΚΙΟΥ 

'Ο 'Ανδρόνικος η Νίκανδρος Νούκιος, "Ελλην λόγιος τοϋ Ι'ϊ' α!ώνος 
έχ Κερχύρας καταγόμενος καL είς eΕσπερίαν, μετ& τi}v ύπΟ τών Τούρκων 
άλωσιν τijς πατQίδος του, καταφυγών, ύπηρξεν άντι γραφεύς κωδίκων 1, μετ α· 
φραστ~ς 2, άλλd κυρίως σuγγραφεVς ταξιδιωτικών Εντυπώσεων. 

Του τελευταίου τούτου ~ργου, Ενδιαφέροντος lδίQ μΕν δι& τό γραμμα· 

τολογικόν του εtδος, άλλά καl δι& τάς έν αύrψ περιεχομένας πληροφορίας 
πε ' 'λ ... e ... , ( •.α β ' ' ρι πο εων, χωρων, ιστορικων γεγονοτωv συνηυως pαχυτατα έκτι{)εμε-

v~ν) ώς καί ή{}ών και έθLμων, τμ~ματα μόνον εlχον δημοσιευδi), 1]τοι τΟ 
Β βιβλίον ύπiι τοϋ Cramer 8 και κεφάλαιά τι να τοϋ Β' καl Γ' βιβλίου ύπό 
τών Μ. Μοuστοξύδου• καl Fr. Eyssenhard 5• 

'Ολόκληρον τό ί'ργον (βιβλία Α'- Γ'), οπερ φέρει τόν τίrλον ιι'Αποδη
μlαι», έξεδό/Ιη τελευταίως ύπό J.- Α. de Foucault: Nicandre de Corcyre 
« Voyages!>. Texte editι! par-. Paris ( Societι! d'edition ιι Les Belles Lettres») 
1962 ι σχ. gον, σeλ. 206 ]. 

'Εν Προλόγφ (σ. 7-35) έξεrάζονται τa aφορώντα e!ς τόν συγγραφέα 
και τό κείμενον τών ταξιδιωτικών Εντυπώσεων αϋτοϋ προβλήματα (παρά
δοσις κeιμένου, χρονολόγησις συγγραφijς, λογοτεχνικi) και φιλολογιχη άξία 

ι Είς -ι;Jιν ίιπό -ι;οϋ J .. Α. d e F σ u c a u 1 t I Nicandre de Corcyre <ν ο Υ a· 
g e 5 ~ ( Pari5 1962) σημειοuμένην βιβλιογραφ(αν 0.ς προσtε6-οίίν: C h. G r a u χ, 
E55ais sur le5 origine5 du fonds Grec de IΈ5curia1. Paris 1880, σ. 372. -Χ. Γ. 
Π α -ι; Q ι ν έλη, 'Έλληνες κωδικογράφοι -ι;ών χρόνων rijς 'Αναγεννήσεως, c "Επε-ι;η• 
ρί.ς Μεσαιωνικού 'Αρχειου :- 8 · 9 ( 1958 ·1959 ). "AiJijναι 1961, σ. 100 ( μετd. -ι;ijς 
αύ-ι;ό3ι άναφερομένης yενικijς βιβλιογραφίας ). 

2 'Ιδ. θ. Μ ο σ χ ο ν ιi, Πατριαρχείον 'Αλεξανδρείας. Κατάλογος τi'jς Πατριαρχι
κής Βιβλtοit>]κης. Τόμ. Α': Χειρόγραφα. 'Αλεξάνδρeια 1945, σ. 227 [κώδ. 244 ( 309 )]. 

3 J. Α. Cramer, The second book of the Travels of Nicander Nuciu5 
of Corcyra J •.• J London 1841 (Περί νεωτέρας άνα-ι;υπώσεως, tδ. co μ. Γ. Β ά φ α, 
Νίκανδρος Νούκιος, c •ο Μέντωρ:- { Σμ'ύρνης ), ΒΊ dρ. ΚΑ' ( Μά",ος 1871 }, σ. 
293-294 ). 

4 Μ ι χ. Μ ο u σ τ οξύ δ ο υ, Τών • Αποδημιών 'Α νδρονίκου τoii Ν ουκίοu, Κερ· 
κυραίου, κεφάλαια οη' · πγ~ τοϋ λόγοu γ' f .•. J. 'Εν Κερκύρq. 1865. 

5 Nicandri Nucίi Fragmentum. Franc. Ey5senhardt ex cod. 
Ambrosiano exscripsit. Hamburg 1882 ( Πρβλ. καί τiιν μή μνημονευομένην ίιπό 
de Foucault βιβλιοκρισ(αν -ι;οU Σ. Π. Λ [ ά μ π ρ ο uJ, c Δελtίον 'Ισ-ι;ορικfις καί. "Εitνο
λοyικijς Έtαtρείας • Α' ( 1883-1884 ), σ. 563- 564 ). 

ι'.ι 

• 
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κλπ.), έκδίδeται έν σuνeχε(ΙJ (σ. 39- 195) το eργον καl ΕΠΙτάσσονται (σ. 
197 • 204) Πίνακeς κυρίων δνομάτων και (σ. 205 • 206) περιεχομένων. 

·π Εκδοσις έγένεtο μετ• Επιμελείας. Στερείται Ομαις αϋτη τοϋ άπαραι· 

τήτου Lστορικοϋ και πραγματολογικού ύπομνημ.ατισμοϋ και παρουσιάζει lκα· 
νΟν άρι-&μΟν σφαλμάτων τόνου, δρ-&ογραφίας και στίξεως, ·μάλιστα εtς τΟ 
Α', τό μη έκδοιtεν μέχQι τοϋδe, βιβλίον τών ιιΆποδημιών», ώς διαπιστοϋ
ται καi έκ τών Ολως ένδεικτικώς παοατι-&εμέναιν κατωτέρω παραδειγμάτων 

( προτάσσeται ή δρ/Ιiι γQαφή ) : 

Αα2 tπαtει: lπαlει 11 Αα4 'Επιδαύρου:' Επιδαvρσi! 11 Αβ2 βαρβάr:ων: βο.ρ
βαρών 11 Αβ3 lπαtει.ν : tπαlειν 11 Αβ4 τοσούτων : τοσοvτών 11 τολμήσαιμ' liν : 
τολμήσαι μ' liν 11 Α γ2 σανlσιν : σάνισιν 11 Α γ3 θαλάττrι : θαλαττfΙΙΙ Ay5 μι
κράν : μtκeαν 11 Αδ2 'Αλλοβρ6γων : 'Αλλοβρογών 11 προϊιhν: προtων 11 κα1 Ρή-

' ' λ - λλ' " 'β' 'δ' 'Ρ' ' ' νου· και γαe π ηeουται πο ακις εκ τε ομ eιων υ ατων : και ηνοv, και γαQ 

πληρσi!ται πολλάκις. "Εκ τε όμβr:tων ύδάτων 11 Αδ4 διa βάθος: διαβάθος 11 Αε1 
ποταμlων: ποταμιών 11 Ae2 lκτισται: tκτlσται 11 Αζ2 μεγάλη : μεγαλη 11 Αη1 
εVκάρπων: εVκαρπών 11 Αια2 εlκ6νας: εfκονας 11 Αιβ4 Γερμανοίς: Γερμάνοις 11 . 

"Απόσπασμα τοϋ Γ' βιβλίου τών ιι'Αποδημιών», κeφ. 787 («'Ωσαύτως 
δ' lκ θαλάττης ... ») μέχρι τέλους τοϋ κeφ. 80,, περιελάμβανe καl ό κώδιξ 
Tanrin. Graec. LXIV. C. ΠΙ. 7 (C. ΙΙ. 3}, ff. 102r ·103v 1, δστις κατε· 
στQάφη κατa τi)ν πuρκα'ίaν τοϋ 1904. Τόν κώδικα τοϋτον παλαιότeρον etχε 
μελετήσει καl ό Π. Χιώτης 2, Οστις μάλιστα 8εωρήσας τοϋτον ώς αύτόγρα· 
φον τοϋ • Αλ. Νερούλη 8 άπέδωκεν εtς αύτΟν και τα άποσπάσματα τών «' Α.nο
δημιών». Βραδύτεοον δΕ ό Legrand ', Οστις &ντέγραψε πιστώς τα κείμενα 

τοϋ κώδικος είς χeιρόγραφον &ποκείμeνον νϋν eν τii ΈΙΙνικii Βιβλιο/Ιήκ!J 
Παρισιων-Snppl. Gr. 1311 6 -&πέρριψε μεν τi)ν ι'ιποψιν τοϋ Χιώτου οrι 
πρόκeιται πeρι αύτογράφοu τοϋ Νeρούλη, ούδεν ομως περl τοϋ συγγραφέως 
τών «Άποδημιών» έσημeίωσe. 

ι Ύπό J,. Α. d e Fo u c a u 1 t, ενο-• άν., σ. 31, ό άριitμός -ι;οU κώδικοι; άνα· 
γράφεται έσφαλμένως. 

2 [ Π. Χ ι ώ τ ο u ], "Ελληνικά χειρόγραφα, <Πανδώρα» ΙΑ' ( 1861), σ. 407 • 
408 ( Πρβλ. -ι; ο ;; α ύ 1" ο ίί, Cenni sopra alcuni codici Greci, che si trovano nelle 
Biblioteche d•Italia. Seconda edizione. Siena 1862 ). 

s Περί "toU άνδρός tδ. Λ. Χ. Ζ ώ η, Άλέξανδρος ό Νερούλης, c Έπετηρίς 

"Ε-ι;αιρείας Βuζανtι\•ών Σπουδών • ΙΕ' ( 1939 ), σ. 79 • 84. 
' Ε m. L e g r a n d, Bibliographie Henenϊque ... XV · XVI s., t. Ι. Paris 

1885, σ. 243, 254 σημ. 3. 
5 C h. Α 5 t r u c. Μ.- L. C ο n c a s t y, Catalogue de5 manuscrits grecs. 

ΙΙΙ• partie: Le Supplement Grec. Tom. ΙΙΙ ( n°' 901-1371 ). Paris 1960, σ. 585-
589, Ιδί~ σ. 588. 
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Μελετ~σας τΟ άντίγραφον τοϋ Legrand- έξ ού καl παρεσκεύασα τf)ν 
~κδοσιν έπιστολών Άλ. Νερούλη, Γεωργ(ου κόμητος Κοριν1Ηου, Ίω. Δια· 
σωρι νοϋ, κ.α. -_θεωρώ χρήσιμον να καταχωρίσω έν ύπομνηματι τάς παρα

τηρουμένας μεταξiι τοϋ χγφ. Legrand ( L) καl τ;jς εκδόσεως de Foncanlt 
( F) διαφοράς: 

787 'Ωσαύτως δ' έκ θαλάττης F : Περi Κορώνης ,αφλβ' μαιμακτηριώ
νος εlκάδι. <Ο τοiνvν αύτοκράτωρ L 11 τετταράκοντα F: τεσσαράκοντα L [[ τον 
Δαvρiα F : τον δ' αύρια L [[ έξής F : έξήν L [[ έν Σικελi<ι το τ' i'ι.μφ' F : έν 
Σικελ~ καΙ το τ' i'ι.μφ' L 11 δηών ( δηοvν cod. ) F : δηοVν L 11 791 νεvον F : 
lπιτετραμμ&ον L 11 χώρφ F : χωρiφ L 11 το δs F : το δ' αiJ L 11 ταπεινότερα 
δs F : ταπεινότερα μ&τοι L 11 792 δέ τις F : δ' !!τι L 11 Μεσσήνη πάλαι F : 
Μεσσήνη πόλις πάλαι L 11 ού δ{χνος F : οΜ' fχνος L 11 έάλω ύπο Τούρκων F : 
ύπο Τούρκων έάλω L 11 798 εύπορl<f F : έμπορi<ι L 11 διηλώντο F : διrι
τώντο L [[ δρματών Τούρκων F : δρμaς Τούρκων L 11 lνδον Τούρκων F : lνδον 
δντες L 11 794 καταβαλών F : κατέβαλε L 11 τούτων περιγενέσθαι F : ταύτης 
περιγενέσθαι L 11 796 τέκνα καΙ γύναια F : τέκνα τε καΙ γύναια L [[ τούτων 
δ8 F :τούτων οiiτω L 11 περανθέντων θ' fiμα F :θ' fiμα om. L [[ τειχέων <Ελ
λήνων F: τειχέων οlκούντων 'Ελλήνων L [[ λυτρωσάμενον F: έλvτρώσατο L [[ 
i'ι.νέκτατο F : i'ι.νεκτiσατο L 11 φάλαγγας F : φάλαγγα L 11 κατa την πόλιν αύτιjί 
πράγματα ώς οίόν τ' ήν F : κατa την πόλιν ώς οίόν τ' αύτιjί ήν L 11 "Ελλη
νάς τε καΙ 'Αλβανούς F : τε om. L 11 τοίς στeατιώτας F : τοίς στρατιώ
ταις L 11 i'ι.ποχρώντες F : i'ι.ποχρώντως L 11 796 ΟΙ δ' & F : Οί δs L lllληl
ζοντο δσημέραι F : έληiζοντο έξερχόμενοι δσημέραι L [[ καΙ fiπασαν έξερχό
μεvοι έκδειματοVντες F : έξεeχόμενοι om. L lllπ' αύτοvς F : έπ' αύτοίς L [[ 
'tεσαν έπιθέμεναι τiτv διd θαλάττης ές την -π6λιν είσοδον άφαιροϋντες F : έπι
θέμεvαι την διa θαλάττης i'ι.φύρουν εlς την πόλιν ε fσοδον L 11 7 97 τa τής έπι
θέσεως παρεκτε{νετο F : τής έπιθέσεως παρεκταθεlσης L [[έκδηδοκέναι F : 
έγεύσατο L Ιflσαρiθμους F : lσαρiθμοvς τούτων L 11 καΙ στρατιώτας μισθο
φόeους F : καΙ μισθοφόeοvς στρατιώτας L 11 αΖ τfί πόλει προσώμυσαν F : αf 

' - 'λ ' L [[ ο δ' ' - ' . 'ξ ' F 'ξ και ·τrι πο ει ·προσωeμισαν οι εν ταις τeιηρεσιν ε αγαγοντες : ε α-
γαγό•τες δs L 11 παρεκταθέΡτος δέ ... q\χοντο F : om. L 11 μησlν έγiγνετο F : 
μησi παρεκτεlνετο L 11 798 fiλλ' άττα F: τaλλαL 11 μηθ' ήμέραν F: μεθ' ήμέ
(!άν L 11 δ.γνωουμέΡης F : fσως i'ι.γνωστοv τυγχανούσης L [[ i'ι.ποχρώσας έπι
πέμψας F : i'ι.ποχρώΡτως έπιστεtλας L 11 καΙ τηλεβόλους σvν τfί άλλrι παρα
σκευfί F : om. L 11 έπ' οfκου F: έπ' οlκον L 11 γένει καΙ tfλβφ F: γένει καΙ 
δλβφ καΙ i'ι.γχινοi'! ύπερέχο•τες L 11 χρησιμεvοντες F : χeησιμεύοντες· καΙ 
πή μsν άλλος άλλα διετράπη L 11 799 ο~κ ιiλiγοι... έτρi'ι.πετο F : om. L [[ 
τύχη F : περlστασις L [[ έφ' ήμί• ταύτην κατειλήφει την πόλιν F : έπl τής 
ήμετέρας γενεάς την Κορωναiων κατηλεlφη πόλιΡ L [[ έξοικισθείσα ... περι-

• 
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πεσοvσα F : δ.elστων ών 1)μείς fσμεv έξοικισθείσα L 11 801 μετa τού στ6-
λου F : μετa τού i'ι.μφ' αύτον στόλου L 11 έπαφήσας F : έπαφεlς L 11 κατελη!-

' 11 ' F ' ' 'λ' L [· σαντο F : κατελεησαντο L παροικ(}Vντων : παροικουντων ουκ ο ιγων : 
F ' ' 'δ' L 11 ' ' ' F ' -ού μfιν δ' ?J.λλ' αύ δ' : ου μην ου και τΌ... στοματι : και τφ ... 

στόματι L 11 δiεβiβαζε F : διεβiβασε L 11 80ι έπιόΡτος F : i'ι.ρχομέΡΟV L 11 το 
Τ?'{'}'\~! FT)'"\f \rl· τότ' F : τψ τ6τ' L 11 ηαι περι τουτων μεν ουτως : .nαι τουτων μεν οv-

τως. Ό δ' αύτοκράτωρ έΡ 'Ιβηρi<ι διατρiβων... ΚαΙ γaρ τι\ τής Κορώνης έv 

lτει ,αφλβ' μαιμακτηριώνος εlκάδι, ijγουν σεπτεvρlου κ'. L 11 

'Εν τέλει δε τοϋ &ντιγQάφου τοϋ Legrand (σελ. 108) καί ύπο τον 
τιλτον ιιΠερl 'Αλιτζέρας» σημειοϋται το χωρ(ον Γ 89, <<'Εν τούτφ δs {τιjί) 
χρόνφ ... και έκ θαλάττης πολιοeκούμενοι>>. -

ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ 



ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙτΟΥΡΓΙΑΣ 

τΙΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Α' ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Ι. Η ΙΔΡΥΣΙΣ. Πηγα(, σαφώς μαρτυοοiiσαι δια τήν όργάνωσιν τi'jς 

παιδε(ας μετα τi)ν • Αλωσιν, δεν fiπάρχουν. Αiιτομάτως τωεται το πρό

βλημα: ύπηρξε παιδεία άπό τοϋ 1453, πο(ου τύπου, άπό πότε άκριβό)ς καί 
εtς ποία μέρη : Ot έρευνηταl δέχονται Ο τι, d'μα &ναλαβών τfιν πατριαρχίαν 
ι1ις έilνάρχης τών δυσκόλων καιρών Γεννάδιος ό Σχολάριος, χρέος αύτοϋ 

έ3εώρ'l]σε νά μη άφήσn χωρις παιδείαν τό Ε3νος, ί2ν καί ~χασε τήν έλευ3ερίαν 

του. Τοϋ Γενναδ(ου πρώτη πρiiξις !Jεωρείται ή περισυναγωγή τών έκ τοϋ 

μεγάλου ναυαγίου τfίς 29ης Mαtou άπομεινάντων Εθνικών λειψάνων, δσα 

δΕν κατέπεσαν -δπΟ τΟν πέλεκυν ή δΕν κατέφυγον εlς τ&ς ξένας άκτάς. Οϋτω, 
στηριζόμενος ε!ς το προνόμιον έπιστεύ!Jη οτι ό Γεννάδιος eδωκε παιδε(αν 

ε!ς το ί!!Jνος, άνο(ξας τήν Πατριαρχικήν Σχολήν 1• 

ΜLα τοιαύτη Ενέργεια τιμQ μαζί μΕ τόν Γεννάδιον καl τΟν tΕλληνισμΟν 

όλόκληρον, διότι ϋστερα άπΟ την μεγάλην όδύνην τό Ε3νος, ένψ Επαιρνε τΟν 

μαρτυρικΟν και άνάντη δρόμον, έδε(κνυε τόσον μεγάλην ψυχραιμίαν και 

διεδήλωνε τήν {}έλη σι ν νa κρατήστι άδιάρρηκτον τον σύνδεσμον μ/; το παρελ· 

!Jόν. 'Αλλ' ήτο εϋκολον να όργανω!Jjj ή παιδε(α τώρα πΛέον ύπο τήν δη· 

μιοuργη!Jείσαν νέαν τάξιν πραγμάτων; Το ilέμα προσέκροuεν είς τaς άκο· 

λού!Jους δυσκολίας, ΕΚ πρώτης οψεως άντιληπτάς. 

Ή έ!Jνική συμφορa έπέφερε πλήρη άναστάτωσιν και ψυχικον κλονι· 

σμόν. Έναντ(ον τοϋ 81Jνους έξαπελύ!Jη ώμή β(α πάσης φύσεως. • Ας ση
μειω!Jjj ή διa τοϋ έξισλαμισμοϋ γενοκτον(α. • Ας προστε!Jjj ή οίκονομικi) δυσ· 
πραγ(α και i\ φυγή. Έλειπον ο! διδάσκαλοι, ίiλειπον τα βιβλία, διότι έφυ· 

ι Μ η ν ά Δ. Χ α μ ο u δ ο n: ούλο υ, 'Η Πα'tριαρχική Μεγάλη 'toiί Γένοuι; Σχολή, 
c • Αλή{)-εια •, τόμ. Α' ( 1880 · 1881 ), σελ. 7. Κ ω ν σ 't α ν τ ι ο υ Α' 'tοϋ dπό 1':ιναίοu, 

Βιογραφία και συyγραφαί α ι έλάσσονες ... , έν Κ Πόλε ι 1866, σελ. 346 · 347. Μ α 't• 
1} α L ο u Κ. Π α Q α νίκα, Σχεδίασμα, έν ΚΠόλει 1867, σελ. 14 ·15. Μ α ν. Ι. Γ ε
δ ε ώ ν, Χρονικά της Πατριαρχικης 'Ακαδημίας, έν Κ Πόλε ι 1883, σελ. 29 · 30. 
Τ ρ ό φ. Ε. Ε \ι α γ y ε λ ί δ ο u, Ή παιδεία έπt Τουρκοκρατίας, 'tόμ. ΑΊ έν Ά6-fι· 

ναις 1936, σελ. 3 • 4, κλπ. 
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γαδεύ8ησαν τ& χειρόγραφα μΕ τούς {)ησαυροUς τοίi πνεύματος είς τf)ν Δύσιν. 
"Ελειπεν ή ήγεσ(α, ποiι IJd έκαλλιέργει άπο τijς πρώτης στιγμijς τήν έπανα· 
στατικότητα και 8& ώργάνωνε τi}ν dντίστασιν άντl τijς {}ρηνολογίας καί, 
άντl τfjς άντιλήψεως δτι τΟ κακόν προηλttεν άπό τι:Χς άμαρτίας, {}ι) κα{}ίστα 

συνείδησι ν τοίί Ε{}νους δ τι τΟ κακΟν ή το άποτέλεσμα πολλών σφαλμάτων καί 

η το δυνατΟν ν& διoρ-ltωflii διά των ίδίων του δυνάμεων. Πάντα ταϋτα και 
llλλα άκόμη ήσαν παράγοντες δυσμενείς δια τήν δργάνωσιν τijς παιδε(ας. 

•Εν τούτοις όφείλομεν ν& δεχitώμεν δτι και ίδού{}η ύπΟ τοϋ Γενναδίοu 

ή Πατριαρχικη Σχολi) καί έλειτούργησεν έπ· αiιτοϋ καl έπι τών διαδόχων 

του, στηριζόμενοι Επάνω είς μίαν λογικ1ιν &λυσον Επιχειρημάτων. Και 
πρώτα .. πρώτα yνωρίζομεν δτι μετd τΟ Οργιον καl τi]ν Ερήμωσιν τijς ΚΠό· 
λεως δεν έβράδυνε να άνασuγκροτη!Jfi ή ζωή, έντος δε τijς νέας πόλεως να 

καταλάβn νέαν και τήν πρώτην {}έσιν τΟ έλληνικΟν στοιχείον. Έφ• δσον ~ 
ό{}ωμανικf) αiιτοκρατορία έσκόρπιζε τήν βίαν είς τά Επαρχιακά διαμερίσματα, 

Εκεί μΕν τΟ σκότος έπυκνώνετο, είς την βασιλεύουσαν δμως ή κατάστασις 

aπέκλινε προς τa βελτ(ω. Πρiν &κόμη διαμορφω!Jjj ή έντος τijς ό!Jωμανικijς 

πραγματικότητος έl.ληνική ήγέτις τάξις, τα βυζαντινa λείψανα τijς πνευμα· 

κi'jς καl πάσης l1λλης aριστοκρατίας fισ!Jάν!Jησαν τήν &νάγκην τijς λει τουρ
γίας σχολείων χάριν τών τέκνων των. Φυσικά δι' αύτοiις εϋχερεστέρα ήτο 

η άναζήτησις οΙκοδιδασκάλων, τοϋτο ομως Υσως δια διαφόρους λόγους δεν 
-3d ήτο έφικτΟν άπΟ των πρώτων στιγμών. 

Δεύτερος λόγος ε!ναι ή προσωπικότης τοϋ ΓενναΜου. Ή το ο~ τος σ τε· 

νότατα συνδεδεμένος με το παρελ!Jόν, ήτο φορεuς όρ!Jοδόξοu καi φιλοσόφου 
πνεύματος. tO Γεννάδιος Εφερεν έντός του Ολην τfιν παιδευτικfιν δ(ψαν καί 
παράδοσιν τοίi παρελθόντος, εlχε σημειώσει δρdσιν εlς τΟν πνευματικΟν 

.α~ .,.,_ , ~ - tA' ' ' δ ' ά ' ' β _α, , _α 
καυ ΟΛΟυ τομεα προ της Λωσεως και ιεκαιετο πο τον αυυτατον πουον 

ν& διασφαλίστι διd τΟ δουλωμένον Γένος τiιν πνευματικi)ν τούλάχισtον συνέ· 
χειαν. ·Επίστευεν ό πατριάρχης των τοϋ Χρισtοϋ πενήτων Οτι ~το δυνατΟν 

νά έξαλειφffοϋν τά ή{}ικd αίτια τfjς ύποδουλώσεως καl ν~ άνατε(λn εύτυχέ· 

στεaος fίλιος πρΟς ψυχικfιν άνανέωσιν, άφοϋ τΟ σύνθ1]μα δoftii άπό τοiις 

ίερωμένους. Δονείται fι ψυχή του άπΟ τfιν άνησυχίαν διd τiιν στελέχωσιν 
τijς έ!Jνικijς ζω;jς. Θρηνεί δια τήν τύχην τών μα!Jητών του κατα τήν καται· 

γίδα καl βλέπει Οτι Οσοι άπέμειναν έπροτίμησαν τΟ μοναχικΟν στάδιον πρΟ 
τοϋ «λvγροϋ βiσυ» τi'jς νέας τάξεως τών πραγμάτων και προ τi'jς άδυναμ(ας 

να διδάξουν Φιλοσοφ(αν !Jύρα!Jεν καl χοιστιανικήν. Θρηνεί δ Γεν,•άδιος, 
διότι άφ(ετο ί!οημος δ δρόμος τi'jς κα!Jοδηγήσεως τών νέων, πρlν άκόμη 

άναδειχ!Jοϋν έξ αίτ(ας τi'jς συμφορiiς. Και άλλαι μονφδ(αι έπl τfi 'Αλώσει 
άναφέρονται εtς την κακήν τύχην των νέων καί τΟν άπαίδευτον βίον, ποU 

τοUς άvέμενεν, άλλd βα-3Uς εlναι πρΟ πάντων ό πόνος τοϋ Γενναδίου, διότι 

έχά!Jη άσκόπως το πλi'j!Jος τών χειρογράφων καl δsν t'!α τa έχρησιμοπο(ουν 

•*---------------------------~----------------------------
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ο[ πεπαιδευμένοι π}.έον διd την άν.άπτυξιν τf)ς έπιστήμης 1 ο[ ,ρήτορες καl 

οί λόγιοι δι& τ&ς εtς αύτd περιεχομένας ίδέας. Χάριν άναβιώσεως των σπου

δών ό Γεννάδιος συνίστα Ο πως μετακλη-&οϋν οί λόγιοι άπΟ τfιν 'Ι ταλίαν, 
νά μεταφερflοϋν τα χειρόγραφα και νά σταλοϋν χάριν σπουδών έκεί νέοι, 

δι& vd έκπαιδεuflii τΟ 88νοςι διότι Ε:πιπτεν- εtς τΟ σκότος 1• 

ΠαριΧ τaς άσιJενείς πλευρaς αύτης ή προσωπικότης τοϋ Γενναδ(ου έπι

βάλλεται και εtς t-oVς μετ& τi)ν CΆλωσιν χρόνους, δπως καl κατ& τους ΠQ.Ο 
τi}ς Ά'~ώσεαις, ώς προσωπικότης tσχuρά. Δι' ~να σuναισ8ηματικ0ν δημό· 

'δ δ'" λ' δδ' λ '' " 1 
.$." 

1 
σιον αν οα, ι ενα πα αιον ι ασχα ον με τοσην εσωτερικοτητα, -ιι αναπο· 

λησις τών χαμένων άγα-3ών της παιδείας ε1ναι ίσχυρΟν κ(νητρον δια να 

όργανώσn έκ νέου η)ν παιδε(αν, να όραμαησθίί μέσα άπΟ τα έρείπια τfiς 

συμφορdς τΟ πνευματικΟν μέλλον τοϋ Sitνouς, μΕ πρωταγωνιστf]ν είς τΟν 
νέον άγώνα τiϊς χώρας του τf]ν νεότητα .. Καί δΕν πρέπει να Sχωμεν άμφιβο
λίαν,_ Οτι ήτο ό Γεννάδιος άξιος πνευματικΟς και θρησκευτικΟς fιγέτης καL 

Επομένως iiτo δυνατΟν τΟν ένδόμυχον πόθον να έκίνησε πρΟς πραγματοπο(η~ 

σιν, μεταβάλλων τiιν σκέψιν εlς ένέργειαν. Άν δεν tδρυσε τiιν νέαν Σχολiιν 
ό. Γεννάδιος, ούδ' έκ τών άμέσων διαδόχων του πατριαρχών <'iλλος ήτο δυ

νατΟν να τfιν ίδρύσu. CΙΟσον έγγύτερα ίστάμεθα πρΟς τi)ν ζώσαν παράδοσιν, 

τόσον πιitανώτερον i'ίτο να λειτουργήσn σχολη έν ΚΠόλει. "Όσον άπομακρυ
νόμεθα, τ_όσον αί δυσκολίαι, έγγενείς και έξωτερικαί, α-bξάνουν και όλιγο

στεύουν αί πιθανότητες.'Υ π Ο τό νέον καitεστffiς μάλιστα έντΟς τijς ΚΠόλεως 

τΟ:αίτημα τi)ς παιδε(ας δΕν ήτο πόθος τοϋ Γενναδίου μόνον, 1jτο καl τοϋ 

δημιουργουμένου άρχοντολογ(οu '· 
•Εκτός τοϋ Οτι εtναι πνευματικf] μοοφfι o-bχl τυχοϋσα ό Γεννάδιος 

κα.a.• έαυτόν, φέρει και τΟ μέγα άξίωμα τοϋ πρώτου πατριάρχου καl πρα

γματικού έιJνάρχου. 'Επομένως ένεργεί ύπο διπλην lδι6τητα. Καi είναι άρ· 

κετιJ_ γενναίος είς τό Sργον αύτοϋ. ΔΕν Sκρινεν Οτι ένδεδειγμένον fiτo να 

ύψώσ-tι τείχος άπροσπέλαστον μεταξύ τοϋ SiJνους του και τοϋ δυ\'άστου, 
μεταξύ άδuνάτων ύποδούλων και ίσχυρών κατακτητών. Δρίϊ λοιπΟν καl κινεί

ται ό Γεννάδιος, &ς 'Εκκλησία 8ναντι τοϋ πληρώματος καi &ς εύφυi]ς ~γέ
της Sναντι τοϋ πανισχύρου- • Ασιdτου, χάριν τοϋ Γένους. Ύ πάρχουν σαφείς 
ένδείξεις, συνηyοροϋσαι- ύπΕρ τi)ς δευτέρας περιπτώσεως. Πρέπει ν• άναφέρω· 

μεν τιfιν προσέγγισLν τοϋ Μωάμεθ, Οσον καί αν χρονογραφικΟν χαρακτijρα 

ι. Σ π. Π. Λ.ά μ π ρ ο υ, Παλαιολόγεια καi. Πελοποννησιακά,. τόμ. Β', έν • Α6-ή7 
ναις, 1912 ·1924, σελ. ~75, στ. 26 κέξ., τόμ. Δ', έν Ά6-ήναι~ 1930, σελ. 42, σt. 21 
κέξ. Γ ε ν ν α δ ίο υ Σ χ ο λ α ρ ι ο υ, "Απαντα τά εUρισκόμενα, tόμ. Ι, Paris 1928, 

σελ. 179, 288 κλπ. 
2 "Ενδιαφέροuσαι σχετικαt άπόψεις άναπτύσσονται Uπό τοiί • Α π; Ε. Β α κ α

λοπ·ούλοu, ·Ιστορία τοU Νέου 'Ελληνισμού, tόμ. ΒΊ μέρ. 1, Θεσσαλο_νίκη 1964-, 
σελ._ 220- κέξ.,. Οπου καί σχετική βιβλιογραφία. 
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8χιι αϋτη. Ό συγyραφεiις της Πολιτικ;jς 'Ιστορίας περιγράφει τa της έπι

σκέψεως τοϋ Μωάμε{} είς τfιν Παμμακάριστον. Ό Γεννάδιος @μίλησε προς 

αύτΟν περί τiϊς πίστεως άφόβως καί εύflαρσΟΟς καl Εδωκεν είς αύτΟν Εκ8εσιν, 

μεταφρασθείσαν είς τi)ν τουρκικήν, συντεταγμένην κατ' έρωταπόκρισιν ( ό 
σοuλτdνος έοωτg και ό πατριάρχης άπαντιi ). ΤΟ κείμενον περιεσώΒη δια 
χειρογράφου κώδικος τοϋ Πανεπιστημίου της Τυβίγγης, μερ(μνιι Μαρτίνου 

τοϋ Κρουσίου, .η δ~ έπi.σκεψις άπεικονίσ8η ύπ" άγνώστου και τiiς είκόνος 

άντίγραφον ύπΟ τοϋ Βενετοϋ Gentile Bellini άνηρτήθη είς τΟ σuνοδικόν 

τών Επισήμων Επισκέψεων και ύποδοχών τοϋ Πατριαρχείου 1 • Τό νόημα 

Ολων τούτων ε1ναι σαφές, δτι ό Γεννάδιος δΕν παρέλιπεν ένέργειαν, συμβάλ· 

λουσαν είς τf]ν flεμελίωσιν τοϋ \•έου έ{}νικοϋ καl πνευματικού βίου η_ τείνου~ 

σαν είς συγκράτ'ησιν τοϋ δουλωμένου Ε8νους άπΟ τΟν όλέ{}ριον κατήφορον 

τfjς άπαιδεuσίας. 

·Ότι δΕ ή Έκκλησία ήτο ό μόνος Οργανισμός, ποiι όiφειλε_ καl fιδύ

νατο νd δώσn παιδείαν εtς τό Βδνος, δΕν Εχει άνάγκην άποδεί~εως. Πρώτα

πρώτα, διότι τό έπέτρεπεν αύτΟ τοϋτο τΟ προνόμιον. Άλλα καl δια τΟν 

άπλούστατον λόγον, διότι μαοτυοείται κατd τοUς άκολού8ο1.ις χρόνους, Οπότε 
κατέστη φορεiις της παιδείας ή Μεγάλη ·Εκκλησία καl έπισιήμως περιέλαβεν

είς τd Sρya της τi)ν ίδουσιν, στελέχωσιν, κατοχύρωσιν, οίκονομικl)ν Ενίσχυ

σιν καl παρακολούθησιν της λειτουογίας τών σχολείων κα{}• άπασαν μΕν η)ν 

ύπόδουλον περιοχήν, ίδιαιτέρως δΕ έντΟς τi]ς ΚΠόλεως. Φυσικά συνήργησαν 

καί άλλοι ούσιαστικοί η βοηθητικοί παράγοντες. Δια τοϋτο και ίερα γράμ· 

ματα έχαρακτηρίζοντο τά καλλιεργούμενα κατα τi)v Τουρκοκρατίαν όί.όκλη· 

ρον Ελληνικά γράμματα, &φοϋ καl μοναχοί έδίδασκον είς τα μοναστήρια κατd 

ποώτον λόγον, ταϋτα δέ άπέβησαν τα παιδευτικd κέντρα τοϋ ύποδούλου eEJ •• 
ληνισμοϋ; λόγφ της προτέρας των άκτινοβολίας καt τijς παραδόσεως. Β>βαίως 

δΕν γνωρίζομεν, πότε άκριβώς .η Μ. "Εκκλησία γενικώς και έπισήμω; έπέ

βαλεν έαυτi)ν ώ; τi)v κατ· έξοχi)ν έπόπτριαν τfjς διανοητικi]ς κινήσεως, διότι 

δέν Sχομεν σαφij μαρτυρίαν αUθεντικήν 2• •Αλλ~ εtναι δυνατΟν νd Vποftέσω· 

μεν Οτι έπ\ τοϋ Γενναδίοu καί ζώντος τού πορ,Ι:)ητοϋ σuνετελέσftη τΟ μέγα 

γεγονΟς είς τfιν ΚΠολιν τούλάχιστον. Εί; τdς Επαρχίας ώργανώ{}η μέν VπΟ 

τfιν αίγίδα τi]ς Έκκλησίας 1] παιδεία, τοϋτο Ομως Sγινε πολV άργότερα, 

Οταν οί καιροί ησαν περισσότερον πρόσφοοοι. Πάντως όφείλομεν νd δεχ8ώ

μεν Οτι άπόκρυφον εργον συνετελείτο άπΟ τfiς πρώτης στιγμijς τfίς συμφο· 

1 Βλ. Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο u, Μωάμε{} ό πορ{}ητής- ώραίαι τέχναι • έπίσκεψις 
πορ-&ητοϋ εtς τό. πατριαρχεία· Γεννάδιος ό Σχολάριος, c Νέος Ποιμήν,., tόμ. Α' 

( 1919 ), σελ. Sι, όπου καί ή βιβλιογραφία. • Α π. Ε. Β α κ α λ οπού λ ο υ, έηΊ-' άνωτ., 
σελ. 146 ·147. 

2 Μ. Ι. Γεδεών, Σχολεία καi βιβλία κατd tΟν ΙΖ' αίώνα, c ~Εκκλ. • Αλή
{fεια •, τόμ. Η' ( 1887 - 1888 ), σελ. 303. 
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ριiς είς τ& μοναστήοια, Οπου ποέπει να τοποδετήσωμεν τα 6ρυλικ& « κρυφά 
σχολειά » 1• 

ΤΟ συμπέρασμα τών σκέψεων τούτων ε1ναι, Οτι τΟ 8{}vος δΕν €μειvεν 

Εντελώς άπαίδευτον μsτδ: τi"ιν έ6νικήν σuμφοράν. 'Ασφαλώς δέν €χομεν άκμά
~ουσαν παιδείαν, Βχομεν μάλλον περιορισμΟν είς τΟ Ελάχιστον αϋτiϊς, άλλ& 

πλήρης άπαιδευσία δΕν έπεκράτησεν, Ο σον καl αν εtναι βέβαιον δτι κατέστη 

πνευματικώς ύπανάπτυκτον τΟ 8itvoς. Είς τi}ν ΚΠολιν λίαν πι{}ανόν φαίνεταL 
Οτι ό διαπρεπiις πατριάρχης συνέδεσε τΟ Οvομά του πρΟς μέγα γεγονόςι Οτι 

μ/; τ&ς δυνατότητας ποu εtχε καl διέ/Jετεν ~/Jηκε τον /Jεμέλιον Η/Jον ε!ς τi)ν 

πνευματικi)ν ζωi)ν του ~/Jνους, διότι τi)ν νέαν πόλιν κα/Ι(στα μέγα παιδευτή
ριον του Νέου Έλληνισμου καl δλοκλήροu του ύποδούλου κόσμου τiiς χερ

σονήσου τοϋ Αίμου. Είχεν εvτονον την ίδέαν ό Γεννάδιος, Οτι συνέχιζε τ-l}ν 

πνευματικi}ν παρdδοσιν δι& τijς λειτουργ[ας τijς παλαιάς Σχολijς τijς ΚΠό

),εως, μiiλλον ομως 1δρuε Σχολi)ν νέαν. Ή tδοuσις τijς Σχολiiς ταύτης &πο· 

τελεί τομfιν ε!ς τi)ν δραματικi}ν πορε(αν τοϋ έ/Jνικου ήμών β[οu καl χαιρε· 

τ[ζεται 6!ς σπουδαίος στα/Jμός. Ή Σχολi} συνήντησε πολλ&ς aντιξοότητας 

κατ& το\ις έπομένους χρόνους, είχεν δπισiJοδρομήσεις, άλλ• είχε καl συνέ

χειαν, έςέλιξιν και άποτέλεσμα. το κίνημα μαρτυρεί τήν μεγάλην δύναμιν 

πο\ι χαQακτηρίζει τΟν Έλληνισμόν, κατηuflύνi}η άπΟ τήν Μ. ~Εκκλησίαν καί 

ώς άφετηρ(α όφε!λεται είς τfιν μεγάλην καρδίαν τοϋ πρώτου πατριάρχου, 

τοϋ Γενναδίου Σχολαρίου. 

2. Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ. 'Αφοϋ διa τijς λογικijς σκέψεως συλλαμβdνομεν τfιν 

lδρuσιν τijς νέας Σχολijς τijς ΚΙΙόλεως καl /Jέτομεν τi)ν dφετηρ(αν αϋτijς είς 

τα 1454, χωρίς καί να δυνάμε{}α να παρακολου-θήσαιμεν α.Οτfιν είς τα ίστο

οικd της βήματα, πολu μάλλον δsν δυνάμε/Jα νa δμιλουμεν δια το ονομd της. 
~Άν, ώς δεχόμε{}α, ό Γεννάδιος εtναι ό ίδρυτfις τijς νέας Σχολfίς. πολ\ι φυσι· 

κΟν εtναι να μη ήσχολή-θrι ο-δτος να δώσn είς αύτfιν Ονομα, Ηεωρήσας αύτi]ν 

συνέχειαν τών προηγουμένων. Οί λόγοι είναι καl ουσιαστικοί και συναι· 
• ' δ ' ' Γ 'δ ' λ' δ' Π ' - " συrιματικοι ια τον εννα ιον και ογοι παρα οσεως. αρα ταυτα ομως 

" , .5. 'I , , Qo δ ' 'ιι ,.,., , ' 'I ' " ' υπαρχει •ι σκΛηρα πραγματικοtf);. τι ηΛ. κα ε GMO παρα σχοΛη ανωτε-

ρας παιδεύσεως ητο .η νέα Σχολη τοϋ Γενναδίου και δη χιμαιρικΟν αα ήτο 

νa τi)ν /Jεωρίί κανεlς συνέχεια ν τijς Βυζαντι νijς. "Ι σ ως η φιλοδοξ[α τών 

πρώτων /Jεμελιωτών τijς νέας σχολijς ~φ/Jανε μέχρι τοϋ σημε[ου νa τοiις 

παραπλανg. Έφ" Ο σον Ομως ό κόσμος και ό χρόνος συνέβαλλαν εtς τiιν δια

μόρφωσιν τijς νέας πραγματικ6τητος, σαφsς κα/J(στατο οτι η νέα σχολi) δsν 

ι Τάσο υ Ά {t, Γ Q ι τ σ ο n: ούλο υ, Σχολi) Δημητσάνης, έν • Α6ήναις 1962, 
σελ. 19 κέξ. ( Κεφάλαιον c ΚρuφΟ Σχολειό:., άπΟ τΟν c Παρνασσόν :., τόμ. Δ; (1962 ), 
σελ. 76 χiξ. ). 
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ήτο παρ& όμοίωμα τών σχολών τών τελευτα(ων βυζαντινών χρόνω\', παρ& 

τfιν παρατηρουμένην παρακμfιν τών καιρών έκείνων. 

Κuριώτατα ή τουρκικi} πλημμυρlς καl άλλοι λόγοι εtχον συντελέσει είς 

γενικωτέραν δοκιμασίαν τοϋ πνεύματος. Δια τfιν παρατηρουμένην άπαιδευ· 

σίαν άφήνοuν κραυγ&ς άπογνώσεως καί καταισχύνης αύτΟς ό Γεν\•άδιος καί 

ό Βησσαρίων. Τόσον περισσότερον αύξάνει ή άμά{}εια, έφ• Οσον άπομακρυ· 

νόμε/Jα &πο τi)ν χρονολογ(αν τijς 'Αλώσεως. Περισσ6τερον αίσ/Jητi} γ[νεται 

ή λειψανδρία, άφοϋ Εκλείπουν σι γα. σι γ& οί τελευταίοι άντιπρόσωποι της 

καλiiς έποχijς καl δΕν άντικαi}ίστανται. Κατ& φυσικΟν λόγον. δΕν ή το- καί 

δεν ήτο δυνατΟν να είναι- η ,.έα Σχολfι της Κ Πόλεως σχολiι άνωτέρου έπι· 

πέδου. Πρέπει μάλλον να την flεωρήσωμεν γενικωτέρας φύσεως σχολήν. κα· 

λύπτουσαν τ&ς άνάγκας της νέας τάξεως πραγμάτων, άπΟ τi;ς στοιχειώδους: 

μορφflς μέρχι της άνωτέρας καί είς ΠεQιωρισμένην πάντοτε εκτασtν κατα τα 

Επόμενα ίδίως ετη. "Εφ" Οσον άπομακρuνόμεiJα άπΟ τΟ ετος τfίς σuμφορίiς, 

πρέπει ν& σκεπτώμε8'α Οτι ή πνευματικη πτώσις γίνεται μεγαλuτέρα. 

Κατd καιρο\ις διάφορα Ονόματα άπεδό8'ησαν άπΟ ~μετέρους και ξένους 

ι ~ Σ λ' κ π 'λ κ • " ' ~ ,, ' " ιι' "' ' " ' ε ς τ,1 ν χο 'ην ο εως. ατ αρχην οψειΛομεν να υπο εσωμεν ο τι τα ovo· 
ματα άπεδόltησαν μεταγενεστέρως και δΕν άνταποκρίνονται ίστορικώς είς 

τi]ν πραγματικότf)τα. Οϋτως η Ονομασία Πατριαρχικi) ~Ακαδημία καl μετα

γενεστέρα καl ύπερβολικi} ε!ναι. Πατριαρχικi) μsν εi!λόγως iM ήδύνατο να 
όνομασθfi ή Σχολή, άφοϋ έτέλει ύπΟ τi]ν αίγίδα τοϋ Πατριαρχείου άπΟ τi)ς 

πρώτης στιγμης τi]ς λειτουQγίας αύτijς. Άκαδημία Ομως δΕν εχει έπαρκfi 

δικαιολογίαν νd Ονομάζεται, δι" Ο φαί\'εται Οτι άργότερα καί κατ& ζijλον 

άλλων άναιτέρων σχολών άπεκλοήfl'η, π.χ. τi}ς • Αflωνιάδος ή τοϋ Βουκουρε· 
στίου. "Επιχείρημα λοιπΟν προσκομίζεται της έπωνυμίας, Οτι ταύτην δικαιο· 

λογεί ή φιλοτιμία τών μεταγενεστέρων Εναντι τijς μεγάλης προσφορiiς, μάλι

στα δΕ Ο τι Οίκουμενικfι η Σχολfι άποκαλουμένη εύρίσκεται έντΟς τών ΠQαγμά· 

των. άφοϋ οίκουμενικο\ις πατριάρχας εtχεν ίδρυτάς, προστάτας, διδασκάλους 

καl μα/Jητdς, πλi)ν του οτι ύπijρξε διdδοχος τijς Οtκουμενικijς Σχολijς του 

Βυζαντ[ου 1-

Αί άπόψεις αύιαι καl οίαιδήποτε άλλαι δυνατΟν ν& εχουν συνηγοροϋν· 

τας λόγους πολλούς, πλfιν ίστορικών. άφοϋ έκ μαρτυριών δεν έπαληι~Jεύονται. 

Δικαίως άντιπαρατηρείται δτι ούδέποτε ώνομάσflη η Σχολfι • Ακαδημία ύπΟ 
τijς Έκκλησ(ας. 'Εκ τών πηγών &ποδεικνύετα< οτι ώνομdζετο ii σχολi) aπλώς 
Σ χολ η η καl σχολείον η καl άλλως διδασκαλείον. Κατ& τaς &ρχaς του ΙΘ' 

αtώνος έπεκρdτησεν η έπωνuμ(α Μ ε γ d λ η τ ο υ Γένους Σ χ ο λ ή. Ύπο 

τΟν πομπώδη τίτλον Άκαδημία δεν εΙ ναι νοητΟν ώς πανεπιστήμιον, άφοϋ δεν 
ύπfίρξε ποτΕ τοιοϋτο. Καi Οταν πρΟς στιγμi)ν κατ& το\ις νεωτέρους χρόνους 

ι Μ. I. Γεδεών, Χρονιχά της Παtριαρχικης • Αχαδημiας, σελ. 27 ~ 28. 

ϊιιf -------------.L--------------
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ιiπο του Εi'ισταιJίου Κλεοβούλου ( 1864. 1867) έσημειώιJησαν προσπάιJeιαι 
διοιιιJρώσεως τi'jς Σχολijς ι'bς φιλοσοφικi'jς &νωτέρας τοιαύτης καl πάλιν &πε· 

"' ~ , ' δ'ξ ' ' "' ' ιι ' ' δείχ3η οτι επροκειτο περι ματαιο ο ων τασεων, που ομως και εις τα πρα· 

δ ' ιι 1 • δ' ιι • ιι 'λ 1 γματα εν ανταπεκρινοντο και εν απεφερον αποτε εσμα . 
Κατά τοiις χρόνους τfίς άναπτύξεως τijς παιδείας ΕντΟς τflς Τουρκοκρα· 

τίας άπΟ τοϋ ΙΖ I αίώνος και έφεξiiς Επικρατοϋν διάφορα Ονόματα διά τα 
σχολεία. Καl έν πρώτοις κοινd σχολεία Ονομάζονται τά τΥjς στοιχειώδους 
μορφώσεως σχεδΟν δια γενικiiς χρt]σεως τοϋ Ορου. Τά άνώτερα παιδευτή· 
οια συνή{}ως Ονομάζονται σχολαί, λύκεια, έλληνικαl σχολαί, μουσεία, έλλη
νομουσεία, γυμνάσια, φροντιστήρια, &καδημ(αι. Ή Σχολiι τi'jς ΚΠόλεως 
aποκαλείται Πατριαρχικiι Μεγάλη του Γένους Σχολή, Κοινi] του Γένους 
Σχολή, Πάγκοινος του Γένους Σχολή, Μέγα του Γένους Μουσείον, 'Ακαδη· 
μία καl Πατριαρχικfι 'Ακαδημία 2• Κατ& τΟ. φαινόμενα, άρχαίον Όνομα δΕν 
παρεδόιJη. Έπl βραχu &ρχικώς '(σως rονσμάσιJη fι σχολiι οίκουμενική, μειJ' δ 
Πατριαρχική. 'Εκ τών iιστέQων βεβαίως άλλd πάντως είς tfιν κοινην συνείδησιν 
~δραιώιJη η έπωνυμία Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ η Μ ε γ ά λ η τ ο υ Γένους Σ χ ο λ ή. 

~π Επωνυμία αδτη &νταποκρίνεται πληρέdτερον πάσης άλλης εtς τα ΠQά
γματα. Πατριαρχικiι μΕν έδικαιοϋτο νά Ονομάζεται, άφοϋ &πΟ τiiς πρώτης 
στιγμης ΕτέλεL υπο τ1)ν έποπτείαν, τfιν άμεσον παρακολού{}ησιν καl Ενίσχυ
σιν τijς κρατούσης ε!ς το Πατριαρχείον ΚΠόλεως τάξεως, αi\τi'jς τi'jς Μ. 'Εκ· 
κλησίας μ' ενα λόγον. Μεγάλη έλέχιJη, διότι οvτως μεγάλη καi ιiπijρξεν, η 
μεγαλυτέρα Ολων των σχολών τοϋ ύποδούλου eΕλληνισμοϋ καl μS άποστο· 
λi)ν μεγάλην, κα800ς και μS μέσα πολλά, περισσότερα άπΟ τ&ς άλλα; σχολdς 
Ολας, άλλα καl μΕ άποτελέσματα λαμπρd δια μέσου χρόνου μακροϋ και βε~ 
βαίως Οχι πάντοτε άνεμποδίστου. Kal τοϋ Γένους Σχολi) δικαίως καl Ορ{}ώς 
άπεκλήθη, διότι τοιαύτη άνεδείχ{}η, τΟ κατ' έξοχi)ν παιδευτήριον τοϋ Γένους 
κατά τοUς κρισιμωτάτους Εκείνους καιρούς, άπΟ τflς Επομένης σχεδΟν τi]ς 
'Αλώσεως μέχρι των ή μερών ημών. Ύ πο τιΧς πτέρυγας αύτi'jς η Σχολiι του 
Γένους έ{}έρμανε τΟν -δπόδουλον ~Ελληνισμόν, τΟν έξεπαίδευσε και τΟν συνε
κράτησεν εtς τi)ν ζωήν, τΟν ένεψύχωσε καl τΟν διετήρησεν Ορ-θιον. ΤΟ_ Γέ· 
νος λοιπΟν ό)φειλεν είς αύτfιν τfιν πνευματικήν του έπιβίωσιν. Περισσότερον 
Επι τυχ1]ς όνομασία δΕν aα η το δυνατΟν νd εύρεftϋ. 

ι Μ. Π α ρ α νίκα, Περt τfjς έν ΚΠόλει Πατριαρχικi'jς Σχολi'jς, c ΠεριοδικΟν 
"Ελληνικοϋ Φιλολογικοίί Συλλόγου Κ Πόλεως:., τόμ. ΙΘ' { 1884 · 1885 ), σελ. 1- 2. 

2 G. C h a s s i ο t i s, L'instruction pnblique chez les Grecs, Παρ ίσιοι 1881, 
σελ. 13 κέξ., 34:-35. Τ ρ. Εύα γ γ ε λ L δ ο υ, Ή παιδεία έπt Τουρκοκρατίας, τό.μ. 
Α', σελ. LXXXI. Είς td κατό. καιροiις άπολυ&ένtα πατριαρχικά γράμματα UπΕ:ρ 
της Πατριαρχικi;ς Σχολής χρησιμοποιούνται τα όνόμαtα σχολή, σχολείον, διδασκα
λετον, άχαδημία, παιδευτήριον, φροντιστήριον, μαιισετον, κοινiι έν ΚΠόλει σχολή, 
Σχολiι ΚΠόλe:ωι;, yυμνάσιον. 
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Δον ιiπάρχει &μφιβολία, ο τι βραδύτερον καιJιερώ{}η καl έπεβλή{}η η προ· 
σωνυμία τijς Σχολijς τοϋ Γένους. ΚαιJιερώllη ομως καl έπεβλή{}η ιiπ' αi'ιτών 
τών πραγμάτων, ύπΟ τοϋ χQόνου καl τijς κοινfίς σuνειδt]σεως. Καl εlναι 
δrιλωτικt], ή πλέον έκφραστικiι τοϋ μεγάλου σχοποϋ, που Επεδιώχ-811 και έπε· 
τεύχ{}η. Είς τiιν διαδρομiιν τοϋ Νέου Έλληvισμου η προσωνυμία εtναι 
άκόμf) καl διδακτι.κή, διότι ποολογίζει Επιτυχώς είς τi)ν ίστορικiιν καl πνευ· 
ματικfιν πορείαν, πού διήνοιξεν fι παιδεία τοϋ 8-θνους Επέκεινα τοϋ 1453 
8τους μέχρι τijς μεγάλης 'Ελληνικiiς 'Επαναστάσεως. Δια τοuς λόγους τού· 
τους καλόν εtναι να διατf)ροϋμεν τiιν πλέον άνtLΠQΟσωπευτικ't)ν έξ Οσαιν έδό· 
{}f!σαν προσαινuμίαν ταύτην τiϊς έν ΚΠόλει Σχολiϊς και ν~ άποκαλοϋμεν αύτiιν 
Πατριαρχικiιν Μεγάλην του Γένους Σχολήν. 

3. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. 'Αναφέρεται οτι δ Γεννάδιος καλέσας τον 
παλαιΟν μα{}ητήν του Μ α τ{} α ίο ν Κ α μ α ρ ι ώ τ η ν, τΟν Θεσσαλονικέα, 
άνέflεσεν είς αύτΟν νd συνεχίσυ ύπΟ τΟ νέον κα{}εστcΟς τΟ διδασκαλικΟν 
αύτοϋ Εργον, ώ; καl ΠQότεοον, ώς Εdν ούδεμία μεταβολiι εtχεν Sπέλ3ει ε1ς 
τa πράγματα. 'Εφ' οσον δ Καμαριώτης επέζησε τijς συμφοράς, πολu φυσι· 
κΟν ήτο νd κλη3ίί είς τΟ Εργον του καl Επίσης φυσικΟν ήτο να μη άρνη-8ii. 
~π το κάτι περισσότερον άπΟ Εν ας άτrλοίίς διδάσκαλος και όSφειλε νά δεχ-3ίί 
τiιν πρόσκλησιν. ~Αλλά καl ~νας γραμματιστfις εαν ήτο, κατά τCις κρισιμω· 
τάτας Sκείνας στιγμCις δεν {}& Εδυστρόπει, προκειμένου να μετάσχυ καί έκεί~ 
νος είς τΟ έπίπονον Εργον τrjς περισυλλογrjς. 

'Ο παλαιΟ; ούτος διδάσκαλος τiiς καtαQρεούσης Κ Πόλεως γ(νεται οίJτως 
1\δη δ πρώτος διδάσκαλος τi'jς Πατριαρχικijς Σχολijς 1 Ό Καμαριώτης fjτo 
προσωπικότης πνευματιΚfι ούχl η τυχοϋσα, καλύπτουσα όλόκληοον σχεδΟν 
τόν ΙΕ' αίώνα. "'Αν είχε γεννη{}η ό Μάτitαίος είς Θεσσαλονίκην πρlν όπα· 
τήρ του έγκατασταιJiί είς βασιλεύουσαν η έγεννήιJη είς ΚΠολιν, δεν εtναι 
έξηκριβωμένον. Πάντως δ tδιος ονομάζεται Βυζάντιος. Ε!ς τiιν μονφδίαν 
αύτοϋ Επl τίί άλώσει τfiς ΚΠόλεως, την Sκδοflείσαν ύπΟ Μαρτίνου τοϋ Κοου· 
σ(ου, άναφέρεL μεταξiι άλλων Οτι ((έάλω ή πατelς, ή πασών μεγlστη τε καl 
καλλlστη, ή τοιαύτη καl τηλικαύτη πατρ_lς ... » 2• Κατά τi)ν 

11 
Αλωσιν Εχασε 

τον ίερέα πατέρα του κα\ τοuς &δελφούς του, έπέζησαν ομως μήτηρ, &δελφfι 

ι Μ. Δ. Χαμουδοπούλου, Εν&' &νωt., σελ. 7. Κωνσtαντίου Α' τοϋ 
άπΟ Σιναίου, Εν&' άνωt., σελ. 346-347 ( ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΒΊ σελ. 287 ). Μ. Π α ρ α· 
νίκα, έν&• άνωτ., σελ. 15- 16 ( ΠΕΦΣΚ, τόμ, ΚΕΊ σελ. 63 }. Μ. Γεδεών, Χρο· 
νικά, σελ. 30 κέξ. Κ. Σ ά {}α, Νεοελληνική Φιλολογία, έν Άitήναις 1868, σελ. 60 ~ 61. 
Γ. Ζαβίρα, Νέα "Ελλάς, Άitήvησι 1872, σελ. 71·73. Ά{}ηvών Μελετίου, 
"Εκκλησιαστικiι 'Ιστορία, τόμ. ΓΊ έν Βιέννυ 1784 ( συμπλ. Γ. Βεvδό'tΟU ι σελ. 334. 

2 Μ. C r u s i i, Turcograecia, έν Βασιλεί~ 1584, σελ. 76 χέξ. Μ i g n e, "Ελ· 
ληνιχiι Πατρολογία, τόμ. ΡΞ', σ. 1059 κέξ. 

~------------J. ____________ __ 
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καl &νεψιο; εξ &δελφοϋ. Ό Ματl!αίος προετίμ1]σε τον aγαμον βίον, &λλ' εtναι 
φανερΟv Οτι μετά τi}ν συμφορdν εlχεν άvαλάβει και βαρείας ··ύποχρεώσεις. 
Ό Ι!άνατος τοϋ &νδρος τίl!εται ε!ς το /!τος 1489 η 1490 διa διαφόρων σuv· 
δυασμόiν. Οί λόγιοι τijς ΚΠόλεως βραδύτερα δεν ε!χαν σαφείς &πόψεις &πο 
τΟ πέρασμα του Καμαριώτου καί ίδίως δι& τήv καταγωγi)ν αύτοϋ. Οϋτως ό 
Θεοδόσιος Ζυγομαλάς /!γραφεν ε!ς τον Κρούσιοv δτι δ διδάσκαλος i'jτo Θεσ
σαλονικεi.ις και Οτι είς βασιλεύοuσαν ηλ8ε κατ& τοUς έσχάτους δυστυχείς χρό· 
νους έπt τΟΟν Παλαιολόγων 1

• Γνωοίζομεν έν τοσούτψ Οτι μετ& τό Ετος 1466 
ό Ματ8αίος έκ Θεσσαλονίκης Εγραφε πρΟς τΟν τότε • ΑχριδΟΟν καί μετ α ταϋτα 
πατριάρχψ Μάρκον Ξυλοκαράβ11ν δ τι εtχεν &ποφασίσει νιΧ μεταβfi ε!ς 'Αχρίδα, 
• · , - ' τ - • · "λ' • • "' ' - κ π~~.ησιον αυτου . αυτα, αν μη τι α 11.0, ση μαι νουν ο τι ,, παραμονη του αμα-

' ' ΚΠ λ ' e ~ ' " δ δ 1 ' '" ' Π ριωτου εις ο ιν και επομενως και η ι ασκα~~.ια του εις την ατριαρ· 

χικi)ν Σχολήν δΕν ijτo συνεχ-ής. ~Η φ-ήμη του έν τούτοις ητο γνωστη καl 
άργότερα. 

Βεβαίως δεν γνωρίζομεν ποίαν και τtνος ε'{δοuς διδασκαλικljv δρασt1J· 
ριότ11τα δ ΚαμαQιώτ1]ς &νέπτυξεν ε!ς το δεύτερον στάδιον τijς &ποστολijς 
του κατα τοVς μετι:Χ η)ν .Άλωσιν χρόνους έι·τΟς καl έκτΟς τi]ς Πατριαρχικi;ς 
Σχολjjς. 'Ιδέαν τών πνευματικών άσχολιών τοϋ άνδρός, καl δi) εtς Ο,τι έν 
μέρει τούλάχιστον άφορQ εtς τα διδασκαλικα πράγματα, λαμβάνομεν άπΟ τό 
έκδεδομένον και άνέκδοτον Εργον του. 

~ ΑπΟ τα 3εολογικα Εργα τοϋ άνδρΟς πρώτον ΠQέπει νά μνημονευ{}ij 
το περl είμαρμέν1]ς κατιΧ Πλήl!ωνος, παραδιδ6μενον διa χειρογQάφων' καί 
τυπωμένον μετ& λατινικijς μεταφράσεως εν Λουγδούνφ το 1721. Βλ. Ε m. 
L e g r a n d, Bibliographie Hellenique XVIII siecle, τόμ. Α', Παρίσιοι 
1928, σελ. 168, 176. Πρβλ. C h. Α s t r u c, La fin inedite du « Contra 
Plethonem » de Mathieu Camariotes, έν « Scriptorium •, τόμ. ΙΧ ( Ι Ρ55 ), 
σελ. 249 κέξ. Τ ο ϋ α iΊ τ ο ϋ, Manuscrits autographes de Mathieu Cama· 
riotes, αiΊτόl!ι, τόμ. Χ ( 1956 ), σελ. 100 κέξ. Το ίiργον χαρακτ1]ρίζεται ώς 
άσήμαντον. 

Το 'Εγκώμιον ε!ς τοuς Τρείς 'Ιεράρχας τοϋ Καμαριώτου εtναι λόγος 
αiΊτοϋ ρηl!εlς προ τijς 'Αλώσεως, παραδιδόμενος διa δύο Παρισινόiν κωδί· 
κωv (817 καl 1214), εκδοl!εlς !iδ11 ύπο Κ. Ι. ΔυοtJουνιώτου, Ά'·έκ
δοτα εγκώμια ε!ς τοuς Τρείς 'Ιεράρχας, « Έπετ11ρlς 'Εταιρείας Βuζαvτινόiν 

ι Μ. Crusii, Turcograecia, σελ. 90. 
Β Μ. Ι. Γεδεών, Σuμπληρωματικαί διασαφήσεις, έν Δ. Γ ρ, Καμ:rι:ούρο· 

Υ λ ο υ, Μ"ημεία της ίστορίσς tών 'Αit'Ιl''αίων, τόμ. Β', έν Άitήναις 1890, σελ. 355. 
3 ΤΟν λόγον tOίitO'Y εχομεν έξ αύτογράφων κωδίκων tοϋ Καμαριώτοu, κατό

πιν έπιτuχοϋς συσχετίσεως τών κωδίκων Leidensis Vossianus ( Gr. Q. 36) καί Pa
risinus 1248, φ. 5 · 8) ύπΟ τών C h. Α s t r u c- Μ a r i e- L ο u i s e C ο n c a s t y, 
Catalogue des manuscrits Grecs, μέρ. y', τόμ. III, Παρίσιοι 1960, σελ. 452. 
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Σπουδόiν », τόμ. Ι' ( 1933 ), σελ. 57 κέξ. Ό λόγος ο~τος &νήκει ε!ς το/jν 
όμάδα τών άντιρρητικών fργων τοϋ Καμαριώτου. Μετ• αύτών καταJ.έγονται 
α! εξ11 γήσεις τοϋ Συμβόλου τijς Πίστεως, αί εξηγήσεις ε!ς τaς επιστολaς τοϋ 
Συνεσίου, τa κατa Λατίνων καl Βαρλααμιτόiν ι;ργα κλπ. Παραλλήλως προς 
τα καitαρώς ftsoλoyικd Εργα Εuχονται και τd έκ τfjς {}ρησκε(ας έμπνεόμενα 

κ ' Τ"' ,. ~'δ '' ' ποιητικd δοκίμια τού αμαριωτου. αυτα ειναι ανεκ στα και αναφερονται 

ε!ς διαφόρους δεσποτικaς κλπ. έορτάς, οtον !αμβικος κανrον ε!ς το/jν ϋψω· 
σι ν τοϋ Σταυρού, το/jν Άνάστασιν τοϋ Σωτijρος ( Βιβλιοl!ήκ1J Παρισίων), 
δκτώ1]χοι κανόνες ε!ς το/jν Μεταμόρφωσιν τοϋ Χριστοϋ ( ΈΙ!vικi} Βιβλιο· 
Ι!ήκ11 'Ελλάδος), κα,·rον ε!ς το/jν Ύ παπαντο/jν ( Βολδειανi} Βιβλιοl!ήκ1J ). Ο! 
δκtώ!lχοι εtς τfιν Μεταμόρφωσιν έψάλλοντο είς τήν •Αγιορειτικήν μονήν 
τοϋ Παντοκράτορος. 

•π άρχαιογνωσία τοϋ άνδρΟς μαρτυρείται άπΟ τήν ένασχ6λησιν αύτοϋ 
μ8 τα ι;ργα του Πλάτωνος, 'Αριστοτέλους, 'Ομήρου, το/jν έρμψείαv ε!ς τοuς 
χρφμοuς τijς Σιβύλλ11ς καl λοιπa ε!ς χειρόγραφα ΙΙ11σαuρισμένα ~ργα. Βλ. 
σχετικόiς Η. S a f f r e y, Ν ouveau manuscrits copies par Mathieu CanΙa· 
riotes, έv « Scriptorium », τόμ. XIV ( 1960 ), σελ. 340 κέξ. Χ. Γ. Π α· 
τ ρ ι ν έλη, CΙΕλλ!lνες κωδικογράφοι των χρόνων της • Αναγενν-ήσεως, « '"Επε· 
τ11ρ\ς τού Μεσαιωνικοϋ 'Αρχείου • τijς Άκαδ11μίας 'Α111Jνόiν, τόμ. 8 · 9 
( 1958 -1959 ), σελ. 90. 91 καl τi}ν αίιτόl!ι &ναγραφομέν1]ν βιβλιογραφ(αν. 

τα γραμματικιΧ και περl Ρ11τορικijς /!ρyα του Ματl!αίου Καμαριώτου 
εtναι τa περισσότερον ενδιαφέροντα τi}ν Πατριαρχικο/jv Σχολήν. Οϋτως ι'\ 
Συνοπτικi} παράδοσις τijς Ρ11τορικijς, εν Αϋγούστu 1597 ύπο Δαβlδ Έσχε· 
λίου ( καl εν Ύψάλu 1697) καl ι'\ Σύνοψις εκ τijς Ρ11τορικijς 'Ερμογένους 
μετd λατινικης μεταφοάσεως καl Σημειώσεων '"Ιωάννου Σχέφερ είς τΟ Liber 
Lectiorum Academicarum, εν Άμβούργφ 1675. είναι τa πλέον γνωστa 
Εργα, έκδοfiέντα διd τοϋ τύπου και παραδιδόμενα διd χειρογράφων ίκανών. 
•π έπιτομfι είς τd Ρητορικiϊς προγυμνάσματα έγράφη χάριν φίλου τινΟς καl 
i'jτo διαδεδομένη. 'Η δΕ ε!σαγωγη ε!ς τljν ΓραμματικΎJv (περl τόiν στοιχείων 

- λ' ) ' ' 'Α ' 'δ ' ' του ογου περιεχεται εις γιορειτικον κω ικα κ.α . . 
Όταν το Ι!έρος τοϋ ετοuς 1491 ηρχετο ε!ς ΚΠολιν δι' &γορaν χειρο· 

ι Περ\ τούtων βλ. Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 35 · 36. Κ. Σ ά tt- α, Νεοελ. 
Φιλολογία, σελ. 61. Κ. Κ r u m b a c h e r, 'Ιστορία τfις Βυ'ζαντηνfις Λογοτεχνίας, 
μetάφρ. Γ. Σ ω τ η Q ι ά δ ο u, τόμ. Β', έν ~ Αft-ήναις 1900, σελ. 89, 566. Α. Β i e 1 d, 
Mathaeus Camariotes: Specimen prosopographiae byzantinae, έν τij c Byzan· 
tiniscbe Zeitscbrift "• "όμ. XXXV ( 1935 ), σελ. 337 · 339. Σ n:. Π. Λ ά μ n: ρ ο u, 
Κατάλογος τών έν tαtς βιβλιοft-ήκαις τοϋ "Αγ, "Οροuς έλλην. κωδίκων, τόμ. ΒΊ 
έν Κανταβριγίq; 1900, σελ. 18. Γ. Χ α ρ ι t ά κ η, Κατάλογος tών χρονολογημένων 
κωδίκων τijς πατριαρχ. Βιβλιοtt-ήκης Καiροu, έν ι Έπεt. •Εταιρ. Βυ~. Σπουδών "ι 

τόμ. Δ' ( 1927 ) , σελ. 154 κλπ. 

;f 
~ .............................. ______________________ __ 
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γράφων Ο •1άνος Λάσκαρις, τΟν μΕν Ματ-θαίον Καμαριώτην δSν εύοε ζώντα, 
τΟν δΕ Μανουiιλ τΟν Κορίν{}ιον είδεν απαξ, Ενισχύflη δμως είς τfιν άποστο· 
λήν του άπΟ τΟν Δημήτριον Κασrρηνόν. Καί Εγραψεν είς τΟν Δηιιήτριον 
χ λ δ 'λ • ο κ ' " , ' ' ' ' - 'θ' α κοκον υ ην ο τι ο αμαριωτης «ην απαΛιπων το σωματιον του παρε.-. ov· 
τος ένιαυτοϋ περl τροπdς τdς χειμερινάς>>, δι • 6 τΟ πράγμα πολiι τΟν έλύπησε, 
διότι δΕν είχε τfιv εύκαιρίαν ν& συvομιλήσn μ8 άνδρα άκμάζοντα είς την 
Φιλοσοφ(αν καl περl τοuς λόγους τijς προγενεστέρας εποχiϊς. Προσilέτει δs 
Οτι τΟν άπεζημίωσεν ή γνωριμία μ8 άνδρα φιλόσοφον Εργιρ καί λόγιρ, τΟν 
Καστρηνόν. ·ο σον δια rον τοu <!Καμσ.eιώτοv γνώριμον>!, δηλ. Μανου1)λ τον 
Κορίνθιον, λέγει Οτι τΟν εtδεν dπαξ, διότι ήχσλού3ησεν είς περιοδείαν τΟν 
άρτίως έκλεγένrα πατριάρχην Μάξιμον ΔΊ τόν &ποκαλsί μάλιστα -δποτι.μη. 
τικώς ((dπολ(τευτον ρήτορα» ι. 

tΆν, ώς είκάζεται, ή σχολαρχία τοϋ Ματ{}αίου Καμαριώτου είς την 
Πατριαρχικ1)ν Σχολ1)ν παρετάilη μέχρι τοu ~ανάτου του ( 1489/90 ), τόσον 
ό Δημ~τριος Καστρηνός, δσον και ό άναφεQόμενος ((Cί.eχων διδάσκαλος» 
·Ιωάννης Δοκιανός, διετέλεσαν άμφότεροι βοηίtοl και συνερyάται Εκείνου 
και συνέχισαν τΟ Εργον του, δΕν γναιρίζομεν δμαις τί άκριβώς ΠQΟσέφερον 
ούrοι., ποίον όπλισμΟv εiχον και μέχQι ποίου Ετοuς είργάσftησαν είς τήν 
Σχολήv 2• Πάντως αν ή σχολαρχία δΕν &νετέSη είς τΟν έτερον έξ αϋτών διά 
βραχiι ή μακρΟν χροvικΟν διάστημα, πι {}αν Ον είναι Ο τι έδίδαξαν ο~ τ οι είς 
τ1)ν Σχολ1)ν ζώντος τοu Καμαριώτου καl εφeξijς. 'Εφ' οσον μάλιστα Μα· 
νου1)λ ό Κορίν3ιος συνώδευε τΟν πατριάρχην έπt Sτος όϊ.όκληρον άν& τάς 
επαρχίας, φυσικον είναι να δεχilώμeν ο τι ~ Σχολ1) ελει τούργει μs τf}ν παρού; 
σίαν των άνωτέραι διδασκάλων. 

4. ΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ. Ή ilέσις τοίί &νδρος rούrου είς τ1)ν !στο; 
ρίαν τών γραμμάτων κατ& τού; μετά τήν "'Αλωσιν χρόνους ε1ναι έπιφανής 8• 

1 Ε m. L e g r a n d, Bibliographie Hellenique ... , XV- XVI s., τόμ. Β/, 
Παρίσιοι 1885, σελ. 322 · 323. 

2 Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 36. Τ ο iί α ύ τ ο ϋ, Μνεία 'fών πρΟ εμοu, εν 
Ά1rήναις 1934, σελ. 40. Α. Π απ α δ οπού λ ου· Κ ε ρ α μ έως, Μανουήλ ό Κορίν· 
.ft.ιος καί Sν ίιμνογραφιχΟν α\ιτου πονημάτιον, c Έπετηρlς Παρνασσοίί », τόμ. ς• 
( 1902), σελ. 76 · 77. 

3 "Η παλαιοτέρα περί του άνδρΟς βιβλιογραφία σημειοϋ'tω είς τάς είς τήν 
προηγοuμένην ίιποσημείωσιν μελέτας. Πρόσ.ft.ες ijδη L. Ρ e t ί t, ManUe1 de Co· 
rinth, είς τΟ c Dictionnaire de Theologie Catholique », τόμ. ΙΧ ( 1927 )', σ: 
1923 ·1924 κα\ πρό πάντων τό διεξοδικόν έμπεριστατωμένον μελέτημα Χ. Γ. Π α· 
τ ρ ι ν έλη, Οί μεγάλοι ρήτορες Μανουήλ Κορίνflοιος, 'Αντώνιος, Μανουήλ Γαλησιώ
της καi ό χρόνος τfις άκμijς αύτών, c Δελτίον "Ισtορικijς .και 'Εftνολογικfις "Etαt· 
ρείας», τόμ. Ιι;-' (1962), σελ. 17 κέξ. Πρβλ. καί Τ. 'Ait. Γριτσόποuλον, είς 
τήν Θρησκεuτικηv και 'Ηitικήν 'Εγκυκλοπαιδείαν, τόμ. Η' ( 1966 ), σ. 587. 
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cΩς δηλοί τΟ Βνομά του, fjτo Πελοποννήσιος, έκ Κορ(νflου μάλιστα, γεν· 

νη.ιtεtς πιaανώς περt τα μέσα τοϋ ΙΕ' αίώνος καί άποaανWν μεταξiι τοϋ 

ilέρους τοίί 1530 καl τοίί Σεπτεμβρίου 1531, ι!Jς συνάγεται εκ σαφι'Ον ενδε(· 

ξeων. Βασικ1)ν περl τοίί &νδρος πληροφορ(αν sχομεν &πο τlιν συμπιλητ1)ν 

τijς Πατριαρχικijς Ίστορ(ας Κωνσταντινουπόλεως. 'Αναφερόμενος ούτος είς 

τα κατα τ1)ν πατριαρχ(αν Παχωμ(ου Α' τοίί &πο Ζιχvών ( 1504-1513) λέγει 
\ "' '" I .J: ~ I \ θ λ I f ίtΑ' 'λ ' περ ι αυτου : (<τοτε ητοv ο σοφωτατος και εο ογικωτατος κveις 1r.ιαvοvη ο 

μέγας ρήτωρ τfjς μεγάλης iκκλησiας, δ πελοποννησιακ6ςJJ 1• 

'Ο Μανου1)λ ε!ναι γνωστος δφφικιοϋχος τijς Μ. 'Εκκλησίας. 'Αξ(ωμα 

κατέχει η δη άπΟ τοϋ Ετους 148 L τοϋλάχιστον, δπότ• έξεφώνησε λόγον έπικ~
δειον είς τΟν πατριάρχη ν Μάξιμον τΟν Γ' 2, πεQαιτέρω δμως Εχει τΟ άξίωμα 

τοϋ Ρ~τορος καl δfι τοϋ Μεγάλου Ρήτορας, πρώτος πιflανώτατα αύτΟς κατα

λαβWν αύτό, κα-8" Οσον nρΟ τiiς ~Αλώσεως fjτo δλως Cίγνωστον 8• 'Επί μίαν 

τεσσαοακονταετίαν λοιπΟν ώς στέλεχος τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου ό 

λογιώτατος ούτος κληρικΟς πλαισιώνει πολϊ.οiις πατριάρχας, μεταξύ των 

Οποίων καί τινας διαπρεπείς, γράφει, μελετ~ Καί διδάσκει. Εlναι &νάστημα 

τοϋ Καμαριώτου καί τοϋτον αϋτΟ; οϋσιαστικώς φαίνεται Οtι διαδέχεται εί.ς 

τ1)ν διδασκαλ(αν καl τ1)ν σχολαρχ(αν ε(ς τ1)ν ΠατριαρχικiJν Σχολήν. 

Καταλαμβάνει πολiιν χώρον ~ μορφ1) Μανου1)λ rou Κορινil(ου, διότι 
κατα την έποχi)ν αύτοϋ ή ~Εκκλησία δΕν εtναι άπερίσπαστος είς τiιν στε· 

ρειiν flεμελίωσιν τοϋ ίδίου κοάτους αϋτi]ς έντΟς τοϋ ό{}ωμανικοϋ κράτους . 
Ή ούν(α διεβίβραισκε τ1)ν 'Ορilοδοξίαν καl ό Μανουi]λ ύπερήσπιζε τα δό· 
γματα αύτi]ς, κάτοχος καί χειριστής -θεολογικiiς δυνάμεως. ΜΕ τ& ποιητικά 

του 8ργα έδημιούργησε νέαν παράδοσιν της έκκλησιαστικijς ποιήσεως και 

δι~ αύτών έ{}έρμαινε τ&ς καρδίας τών ύπΟ δουλείαν συγχρόνων καί μεταγε· 

νεστέρων του. Ώ; διδάσκαλος δΕ έπαξίως συνέχισε τΟ Εργον τοϋ πρώτου 
διδασκάλου Ματθαίου Καμαριώτου καί ί.δικοϋ του χειραγωγοϋ, έκράτησs 

καίουσαν τfιv πνευματικ1)ν λαμπάδα μέχρι τοϋ {}ανάτου του και παρεσκεύασε 

διαδόχους. ΤΟ γεγονΟς μάλιστα Οτι δ Μανουήλ συγκρατεί τΟν πρώτον κρί

κον τiiς &λυσ(δος τών διδασκάλων τijς ΠατQιαρχικijς Σχολijς, οσοι /!χουν 

τιμη8ij δι~ έκκλησιαστικοϋ όφφικίου, t]γαγεν είς τ1)ν Οχι άπίflανον ύπό8ε· 

σιν, δrι τα μα~ήματα τijς Σχολiiς εΜδοντο παρα τψ Πατριαρχeίφ, το δs 

CίίtQοισμα τών διδασκάλων ιJπηρέτsι διττώς κατ& πνεϋμα τΟ Γένος, είς ηlν 

ι Πατριαρχικi) ΚΠόλεως Ίσtορία άπΟ τοϋ αυνδ' Εως τοϋ αφοη' έ'τους Χρισtοiί 
έν Μ. Crusii, Turcograecia,· σελ. 146 (Bonn, σελ. 141,ιι-ιs). 

2 <<Μοvφδlα έπί τφ άοιδlμφ πατριάρχn κvρψ Μαξlμφ τψ λογ{φ>>, έκδεδομένη ύπΟ 
Μ. Γεδεών, είς τήν « Έκκλ. 'Αλήitειαν » 1 τόμ. κ· ( 1900 ), σελ. 4 · 6, 10 ·12. 

8 Βλ. σχετικώς Γ ε ν ν α δ ί. ο υ •π λ ι ο υ πόλε ω ς, ΤΟ όφφiκιον τοϋ Μ. Ρήτο
ρος έν τψ Οίκοuμενικψ Πατριαρχεί.ψ, c Όρitοδοξία ~, τόμ, ΙΘ' ( 1944 ), σελ. 1'ί3 κέξ, 
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Μ. "Εκκλησίαν καl είς την διδασκαλίαv 1• ΔΕν εlναι άγνωστον άλλως τε Οτι 

δεξια χείρ παντΟς πατριάρχου άπέβαινεν Εκάστοτε εΙς ύπηρετών παρ' αύτψ 

λόγιος κληρικός, ποU συνή6ως η το και διδάσκαλος καί συντάκτης Εγκυκλίων, 

άποφάσεων, πράξεων και συμφωνιών. 

'Ως προς το πνευματικοv eργον τοϋ Μανουi]λ ΚοριviΗου δeν ε!ναι 

δυνατόν να γίντι λόγος μακρός, διότι τοϋτο κατα τό πλείστον εtναι άνέκδο~ 
τον, διάσπαρτον ε!; χειρογράφου; κώδικας διαφόQων Βιβλιο/Jηκών. Ό 

ύπ' iiρι/J. 512 κώδιξ τijς 'Αγιορειτικijς μονijς Ίβήρωv περιέχει κατ' iiπo· 

κλεισtιϊ<ότητα Εργα τοϋ Μανουήλ, άλλά δΕν εΙναι ό μοναδικό;. Κατd τό 
περιεχόμενον τΟ δημιουργικόν Εργον τοϋ άνδρΟς Εν πρώτοις χαρακτηρί~εται 

ώς δογματικοϋ περιεχομένου, διd τοϋ όποίου Επιλύονται άπορίαι έπl διαφό· 
οων δογματικών ζητημάτων, άνασκευάζονται 8έσεις τών Λατίνων, &,·αζη· 

τείται ή περιεχομέvη διδασκαλία εtς &ρισμένα τροπάρια και έρμηνεύονται 

βασικά τινα κεφάλαια τijς χοιστιανικijς πίστεως, π.χ. περί σαρκώσεως τοϋ 
Κυρίου, περί μετ& θάνατον κα-3αρτηρίου πυοΟς καl μακαρίας όράσεως τών 

δικαίων. τα ποιήματα τοϋ ΜανουiΊλ είναι πολιτικοί στίχοι, τροπάρια και 
εlιχαί, fιρωοελεγεία και πάσης φύσεως (iσματα εμμετρα ίαμβικd και κανόνες, 

ψδαt και άκροστιχίδες πρΟς τιμην τοϋ Χριστοϋ, τiίς Παναγίας καl διαφό· 

ρων άyίωv. Συναφώς καταγράφονται ίστορικοϋ καl άγιολοyικοϋ χαρακτil· 

ρος 8μμετρα και πεζ<Χ -δπΟ μορψi)ν λόγων, έγκωμίω\', άκολου-θιών, εύχών, 

ποοσευχών και έπιστολών. 
Μνείαν τοϋ έκδεδομένου καΙ &νεκδότου eργου Μανουi]λ τοϋ ΚοQιν/Jίου 

ί'χομεν ύπο τών πα1,αιοτέρων έρευνητών, &ς έξijς: Κ. Σ ά IJ α, Νεοελληνικ-ή 
Φιλολογία, σελ. 124. Άνδρο ν ί κ ου Δ η μ η τ ρ α κ ο πούλου, Προσ/Jij· 
και καl διορ{}ώσεις ε!ς τi)ν Νεοελληνικi]ν Φιλολογίαν Κ. Σά/Jα, έv ΛειψίΙΙ 

1870, σελ. 10 · 11. Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, Έπανορ/Jώσεις σφαλμάτων παρατηρη· 

ΙJέvτων έν τiί Νεοελ. Φιλολογί11 τοϋ Κ. Σά/Jα, Τεργέστη 1872, σελ. 16. Τ ο ϋ 
α ύ τ ο ϋ, Όρ1Ιόδοξος 'Ελλάς, έν Λειψ(ΙΙ 1872, σελ. 122 · 123. Μ. Γεδεών, 
Χρονικά, σελ. 40 • 42. Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, Μνεία τών προ έμοϋ, σελ. 40 • 41. 
Ph. Meyer, Die theologische Litteratur der griechischen Kirche in 
XVIten Jahrhundert, Λειψία 1899, σελ. 35 κέξ. Σ π. Λάμπρο υ, Μα· 
νουi]λ Κοριν/Jίου τοϋ Μεγάλου Ρήτορας διήγησις περl τijς έν Άσγορίφ 

εtκόνος τijς Θεοτόκου, «Ν. Έλληνομνήμων •, τόμ. ς• ( 1909 ), σελ. 409 
κέξ. Ε υ λ. κ ο υ ρ ί λ α, ~ Ιστορίαι και άνέκδοτα ~Α γ. ·Όρους, « Θεολογία » I 
τόμ. κς' ( 1955 ), σελ. 194. 196, 375 κέξ. 

Πλήρης πίναξ τών ί'ργων τοϋ iivδρος μετa σχετικών εΙδήσεων περl τών 

κωδίκων Οπου 8χει άπο8ησαυρισ8fι f\ σχετική ϋλη η περί έκδόσεως αύτijς, 

1 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ΧQονικά, σελ. 38- 39. Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε Q α μ έ ω Ιϊι 
βν.ft' άνωτ., σελ. 76- 77. 

• 
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συνετάχ/Jη ύπο Α. Π α π α δ ο π ο ύλου·Κε ρ αμέ ως, ί'v8' iiνωτ., σελ. 80κέξ. 
Πρβλ. καt σημείωμά του είς «Ν. Έλληνομνήμοvα », τόμ. Δ' ( 1907 ), σελ. 

116 · 117. Παρ<Χ τό γεγοvΟς Ο τι ό Κεραμεύ; καταγράφει πάντα τα έπ~ όνό· 
ματι Μανουi]λ ί'Qγα ε!ς τον 1]μέτερον Μανουiιλ τον Κορίν1Ιιον, ταυτίζει δe 
προς αύτον τον ολως διάφορον Μανουήλ Γαλησιώτην, παρατε(vων κατ' iiνάγ· 

κην τΟν βίον τού άνδρΟς μέχρι τοϋ ετους 1551, έν τούτοις τΟ μελέτημα 
εtναι έμπεριστατωμένον καi χρησιμοποιείται άφόβως μέχρι σήμεοον ώς πρός 

τα λοιπα καt δή τ aς ύποδείξεις τοϋ ύμ \'Οyραφικοϋ ί!ργου τοϋ Κορι ν1Ιίου ι. 

ΧQήσιμα έξ aλλου εtvαι οσα ΠQΟσφέρονται ύπο τοϋ μητροπολίτου Κορυτσάς 

Ε ύ λογίου Κ ο υ ρ ί λ α, ί'ν/J' iiνωτ., σελ. 194 κέξ., οπου λόγος γίνεται περl 
ίδιοκτήτοu κώδικος, περιέχοντος κανόνας είς τi"ιν κατ' Α'Uγουστον νηστείαν 

τijς Θεοτόκου' καt περt μεγαλυναρίων είς τi)ν Θεοτόκον, έκδο1Ιέντων το 1869 
ύπο τοϋ 'Ιεροσολύμων Κυρίλλου, κατ& διόρ/Jωσιν Προκοπίου Πελοποννη· 
σίου. Ό Κορυτσάς Εlιλόγιος Κουρίλας χαρακτηρίζων τον περt παραδείσου 
λόγον τοϋ Μανουi)λ Κοριν/Jίου &ς το iiξιολογώτερον πάντων τών ί!ργωv 
αύτοϋ 8, έπανεκδίδει τούτον έκ τοϋ ύπ• άριθ. Ι. 42 Λαυριωτικού κώδικας, 
πληρέστερον '· 

1 Βασικbν αίtημα άνακύπτει άφ• έαut:oU, ίνα ξν καιρψ, μΕ: t:iιν ένδεχnμένην 
άναμόρφ~σιν t:ών έκκλησιασηκών βιβλίων, μηναίων καί. ύμνολογίων, περιληφi}ij fι 
παραγωyη t:oU Μ. Ρήtορος Μανουiιλ τοU ΚορινtΗοu ε[ς τdς έν χρήσει άκολουiΗας, 
μέχρι τότε δέ καλΟν ε[ναι να έκδίδεται έπ• εύκαιρί~, έστω καί τμηματικώς, τΟ έ'ρyον. 
Πρβλ. Τ. Γ ρ ι τ σ οπού λ ο υ, Μελέτη περL τοU β(ου και άχολουitια τσίί άπό Φιλιπ· 
πουπόλεως οtκ. πατριάρχου Διονυσίου Α'. .. , Ά-&fιναι 1955, Οπου σελ. 49 κέξ. κανΟΟν 
Μα\ουήλ Κοριν-&ίου. 

2 Ε ίι λογίου Κ ο υ ρ ί λ α, Λ α υ ρ ι ώ t ο υ, At πρός άναfiεώρησιν τών έκκλ. 
βιβλίων γενόμεναι άπόπειραι έν τfj "Ορ&οδόξφ • Αναtολικfj Έκκλησίq. ( « Νέα Σιών:. 
1936 ), σ 146. 

3 Έξεδόfiοη ύπΟ Μ. Γεδεών, cΈκκλ. Άλt}{).εια,.. 1 τόμ. ΚΔ' (1904), σελ. 
375 κέξ. 

' • Θεολογία •, τόμ. Κ'ϊ' ( 1955 ), σελ. 375 • 384. 
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Β' ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΑΙ 

1. Α. ΚΑΡΜΑΛΙΚΗΣ. 'Ο i!άνατος τοϋ Μεγ. Ρήτορος καt διαπρεποϋ' 

διδασκάλου Μανουt)λ τοϋ Κορινi!ίου δ€ν έπέφερε κλονισμον ε!ς τα πQάγματα 

τijς Πατριαρχικής Σχολijς. Δεν i!χομεν βεβαίως στοιχεία έπαρκij, δια ν' i!να· 

παραστήσωμεν τΟν περαιτέρω βίον τfjς Σχολfίς είς τας λεπτομερείας αύτοϋ, 

έξ οσων ένδε(ξεων δμως υπάρχουν παρακολουi!οϋμεν τt)ν συνέχειαν τijς 

σχολικiiς έργασίας. Δ8ν διακόπτεται τοϋλάχιστον δ κατάλογος τών διδασκά· 

λων. Διδάσκαλοι τοϋ άναστήματος Ματi!α(ου τοϋ Καμαριώτου καt Μανουi]λ 

τοϋ Κοριν{Ηου μ6 &ρετi}ν καl παίδευσιν, άποσυρόμενοι φυσιολογικώς &πό 

τiιν ένεργΟν δράσιν, Εχουν φροντίσει δια τfιν διαδοχήν, μεταξU τών πολλών 

η όλίγων μα-3ητών των Εχουν έπισημάνει tους συνεχιστας τοϋ Εργου των. 

'Εν προκειμένφ τα ήνία της πνευματικiiς διαδρομfjς τοϋ παιδέυτικοϋ ίδρύ· 

ματος τοϋ Γένους κρατοϋν μετα τον Μανουt)λ Κορίνilιον οΙ Μ. Ρήτορες 

'Αντώνιος Καρμαλίκης και Μανουt)λ Γαλησιώτης. 

ιο • Α ν τ ώ ν ι ο ς Κ α ρ μ αλί κ η ς είναι πρόσωπον λίαν άξιόλογον, Εχει 
τιμηilij μ€ το &ξίωμα τοϋ Μ. Ρήτορος σχεδΟν iiμέσως μετ& τον Μνατον 

Μανουt)λ τοϋ Κορινi!ίου, δηλ. &πο τοϋ iiτους 1531, διατηρεί δε το οφφ(· 

κιον κατά συνέχειαν. 
3

Επίσης τιτλοφορείται διδάσκαλος, μα{}ηη)ς τοϋ Μα· 

νουήλ. (Επομένως δ μα{}ητfις τοϋ διδασκάλου του τΟ ΕκκλησιαστικΟν όφφί· 

κιον και τi)ν διδασκαλικiιν ίδιότητα έκληρονόμησεν εύfl.Uς μετά τΟν -Βάνατόν 

του, ώς ό φυσικός του διάδοχος είς άμφοτέQας τας συνημμένας κατευ8ύν· 
σεις. ~Εκτάκτως διδακτικΟν εtναι Εν σημείωμα έπί τινος eΑγιορειτικοίi κώ· 

δικος- τοϋ Βατοπεδινοϋ 255-, δ στις περιέχει μεταφράσεις ;<ργων Θωμa 

τοϋ Άκινάτου καl διαδοχικώς περιfiλθεν άπΟ τΟν ΜανουtΊλ τόν Κορίν{}ιον 

ε!ς τον μαi!ητi}ν αfιτοϋ Άντώνιον Καρμαλίκην. 'Ο Μανουi]λ eΤχεν &γορά· 

άεί τΟν κώδικα άντl 5 φλωQίων και 20 άσπρων. ((Μετα τ:Ον θάνατον το6τόυ 
ε~ρών α~το fιγ6ρασα εlς J.σπeα τ' ( = 300) κα{ τι πρ6ς, lν lτει ,ζλθ' ( = 1531 ), 
lνδ. δ', 'Αντώνιος δ εν μοναχοϊς ελάχιστος μαθητijς τοϋ αύτοϋ μεγάλου ρή"tο:.. 
ρος κυρ- Μανουήλ» 1, έσημείωσεν ό Άντώνιος. Δια τόν άνδρα σαφέστερον 

όμιλεί J.λλο σημε(ωμα, τοϋ 229 Βατοπεδινοϋ κώδικος, κατ« το ~τος 1537, 
το έξης: «Το nαρον βιβλ{αv >)γ6ρασεν δ σεβασμιώτατος καΙ λογιώτατας 'Αν

τώνιος, δ ρήτωρ τών ρητ6ρων, δ φωστήe της δρθοδ6ξου ήμών π{στεως, δι« 

1 Χ. Γ. Π α τ ρ ι ν έ λ η, Οί Μεγάλοι Ρήτορες ... , 6ν&' άνωτ., σελ. 25, Οποu και 
παραπομπαί σχετικαί εiς τοUς καταλόγους των κωδίκων κλπ. 

! 

1 
' 

Πρώτη περiοδος λειτουργίας τής Πατριαρχικfις Σχολής Κωνσταντινουπόλεως 237 

φλωρlα ένδεκα πaeit του γαμβeοϋ τού παπα- Κωνσταντlνοv τοϋ Γαλατιανοϋ ... 
& μην! Α~γούστιp l1•δ. θ' i!τει ,ζμε' ( = 1537 ) 1• 

Είναι κατάλληλος .η στιγμη να τοvισ8ϋ Ενταϋ8α δτι ή μοιραίως μετά τfιν 

• Αλωσιν παρατηρουμένη λειψανδρία καl ή ύπο τijς 'Εκκλησίας πρόσi!ετος 

&ποστολt) τijς στηρίξεως των γραμμάτων, πηγάζουσα έκ τijς κυρίας αfιτijς 

άποστολiiς και πνευματικfjς ύποχρεώσεως, συνετέλεσαν ώστε τ& δρώντα ύπΕρ 

τοϋ Γένους πρόσωπα ν& Εχουν διττηv καl παράλληλον την κατεύ&υνσιν, τΟ 

μΕν ν& περιβάλλωνται μΕ έκκ],ησιαστικ& άξιώματα, τΟ δΕ νά άσκοϋν τΟ διδα· 

ακαλικον i!ργον τώρα μ€ν ε!ς τt)ν Πατριαρχικt)ν Σχολ!]ν, άργότερα δμως και 

είς τ&ς Επαρχίας. 'Έτσι συνυφαίνεται 1] έσωτερικfι ζωή τiiς 'Εκκλησίας μΕ 
τfιν δημιουργουμένην καl άνδρουμένην νέαν πνευματικfιν και διδακτικfιν 

παράδοσιν. Μέσ~ άπΟ ηΊν πατριαρχικ1ιν αύλfιν άναφαίνονται αί πνευματικαl 

προσωπικότητες που διδάσκουν άνώτερα μάλιστα μα{}ηματα είς τfιν. Πα· 

τριαρχικiιν Σχολfιν καl άντιστρόφως άπΟ τΟν κύκλον τών διδασκάλων στελε

χώνεται ή 'Εκκλησία. Ή πνευματικt) ξυνωρtς Μανουt)λ τοϋ Κορινilίου και 

Άντωνίου τοϋ Καρμαλίκη ε!ναι εν σπουδαίον παράδειγμα. ΟΙ σύγχρονοί 

των και οΙ μεταγενέστερο( των περιέβαλλον τt)ν ξυνωρίδα μ€ βαi!είαν έκτίμη· 

σιν. Συγκεκριμένον παράδειγμα ~χομεν Παχώμιον τΟν Ρουσdνον, κληρικΟν 

διαπρεπii μ€ γνώμην ~γκυρον. Όταν οδτος το 1543 i\ 1544, όπότε οfιδέτε· 

ρος τών δύο Μ. Ρητόρων καl διδασκάλων εζη, είχεν άποπερατώσει τi}ν συγ· 

γραφfιν τοϋ ~ργου του «Σύνταγμα η λόγοι δογματικοl » και άπηυ1tύνετο 

προς τt)ν έν ΚΠόλει Μ. 'Εκκλησίαν δια να το κρίνη, καΜστα γνωστον ε!ς 

αύτήν, δτι είς τΟ "'Α γιον "Όρος μοναχός τις, όπαδΟς μιιiς άπΟ τ&ς πολ

λdς έτεροδιδασκαλίας που έκάστοτε διεδίδοντο, έδικαιολογείτο δτι εtχεν 

άκούσει σχετικώς <<παρά τε του μακαρίτ:οv κvροV Μανοv1}λ καl κvροV 'Αν-
' - ' 

1 
I 

1 
' ?' ~δ' λ' ' λ- I ' I τωνιοv, τοιν φιΛοσοφοιν και ρητοροιν, παρ ων ου ε ογοv απ ως ποτε ηξιω-

ται» 2• Φιλόσοφοι, κατα τfιν άρχαίαν παράδοσιν οί διδάσκαλοι, καl Ρήτορες, 

Μεγάλοι Ρήτορες μάλιστα, και ot δύο ο-δτοι, έκ τών πρώτων στυλοβατών 
τijς Πατριαρχικijς Σχολijς καί τi'jς Μ, 'Εκκλησίας, &νεγνωρίζοντο &πο τοi>ς 

συγχρόνους των καl τους μεταγενεστέρους των ώς πρόσωπα άξια δημοσίου 

έπαίνου. 

'Αλλ& περι τοϋ Άντωνίου Καρμαλίκη δύο &κόμη μαi!ηταί του, γνω· 

στοl άνθρωποι τών γραμμάτων τflς έποχfίς του, όμιλοϋν μΕ εύγλωττα σημειώ· 
" ' "λ ' 'Ο - ! Ν 'λ • Μ λ ' ματα, αν και ο ως συντομα. πρωτος ε ναι ικο αος ο α αξος, πρωτο· 

παπάς Ναυπλ(ου καl πολυγράφος λόγιος και ύμνογράφος '·'Ο δεύτερος ε! ναι 

1 Χ. Γ. Π α τ ρ ι ν έ λ 'llι Sν&" άνωτ., σελ. 27 καί Uποσ. 2. 
2 'Ι ωά ν. Ν. Κ α ρ μ ί ρ η, Ό ΠαχώμLος Ρουσό.νος καί τά άνέκδοtα δογματικά 

καL άλλα εργα α-όtοϋ, έν Άitήναις 1935, σελ. 27 κέξ., 170 κέξ. 
8 Περί τοίί άνδρός βλ. Πέτρο υ Π. Π ε τ ρ i'j, Νικόλαος Μαλαξός πρωτοπα· 
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Γεώργιος ό Καλύβας, !ερεύς έκ Κρήτης λόγιος και συγγραφεύς ouχl τυχαίος'. 

'Αμφότεροι οδτοι φαίνεται δτι έφοίτησαν ε!ς τiιν Μεγάλην Σχολiιν ΚΠόλεως, 
fμαfJήτευσαν πλησίον τοϋ • Αντωνίου, πολλd Εμαθον παρ' αύτοϋ καl τ& έχρη· 
σιμοποίησαν καταλλήλως ε!ς τiιν πατρίδα των έπιστρέψαντες καl εςω αi'Jτijς 

δράσαντες, ώστε ν~ άποβαίνουv μάρτυρες τijς συντελουμένης τότε είς τi}ν 

Σχολi}ν έργασίας. Ό Ν. Μαλαξός, εύεργετη{}εlς άπο τον νεομάQτυQα Ίωάν
νην τον έξ 'Ιωαννίνων, συνέγραψε το μαρτύριον αi'Jτοϋ ( t 1526 ). Ή σχε
τικi} άφήγησις παραδeδεται ε!ς τi}ν ε"κδοσιν τοϋ Μαρτυρολογίου Νικοδήμου 
τοίί CΑγιορείτου, κατα διασκευην αύτοϋ εtς dπλουστέραν γλώσσαν 2. Άνα· 

φέρεται έκεί δτι φίλος τοϋ Μαλαξοi\ Γρηγόριος ό πατοιαρχικΟς Sξαρχος, 
μεταβ&ς εtς Ναύπλιον Εδωκεν είς αύτΟν ΆκολουfJ(αν τοϋ νεομάρτυρας ·Ιωάν

νου τοU έξ ·Ιωαννίνων, συγγραφείσαν παρ& τοϋ Άνfαινίοu, τοϋ Μ. Ρήτορος; 
τijς Μ. 'Εκκλησίας, τοϋ σοφωτάτοu και χρηματίσαντος διδασκάλου τοϋ Μα

λαξοϋ '· Το γεγονος άνάγεται ε!ς χρόνον έξ έι·δείξεων έντοπιζόμενον μεταξύ 
τών έτών 1531 -1533. Ή δε Άκολου{}ία ητο άσφαλώς χειQόγραφος'. 

Γνωρίζομεν έπιστολάς, πσU άπευ-θύνει πρΟς τΟν • Α ντώνιον δ Γεώργιος 
Καλύβας, άλλα και μίαν άπάντησιν ~πο χρονολογίαν 19 'Οκτωβρίου 1532. 
'Εκ της γραπτ1;ς έπαφijς μαρτυρείται η μsταξU τών δύο άνδQών οίκει6της. 
'Ο Κ λ'β - 'δ ' ' Κ: ' ~ ' ~ ' λ α υ ας προσφωνει: rraι εσιμωτατε εν υριφ, οσιωτατε, ισαγγε ε, χρη-

στοήθη, θεοδiδακτε, κήρυξ καi lξαρχε οlκουμιwικέ, φωστ)ιe τijς ύφηλiου ... ». 
Καl ύπογράφεται: ιιφιλαμαeτήμων Γεώργιος δ Καλύβας δλως σός. Γεώeγιος 

ούτιδανΟς ό Καλύβας καl σΟς φοιτητής» 5• Είς έπιστολήν τοϋ Άντωνίοu έξ 

ιiλλου προς τον Καλύβαν ύπάρχει η προσφώι,ησις: ιιέντιμότατε, χeησιμώ
τατε καl τip δντι σποvδαιότατε, fιμϊν δΕ άγαν περιπόθητε κύριε Γεώργιε 

Καλύβα, χαieοις καi εiJ lχοις ... ». Καl η κατακλείς: ιιleρωσο καi ήμiiς εΥτε 
παρόντας είτ' άπόντας φίλει φιλοϋντάς σε. 'Αντώνιος μωιαχός τfjς τού θεού 

πάς Ναυπλίου, <Πελοποννησιακά :ι, τόμ. Γ'· Δ' ( 1958 · 1959 ), σελ. 348 • 315. Τ ο ϋ 
α U t ο ii, Νικολάου Μσλσξοϋ άνέκδοτος 6-ρη"ητικΟς κανών έπί τfi άλώσει τοίί Ναυ· 

πλίου ( 1540 ), c 'Επετηρίς Μεσαιωνικού 'Αρχείου :ι, τόμ. 8 • 9 ( 1958. 1959 }, σελ. 
57. 62. 

ι Βασικώς βλ. Κ. Ι. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ t ο u, Γεώργιος Καλ'ύβας, c Έn:ετηρlς Έται· 
ρε(ας Βυζαντινών Σπουδών :ι, tόμ. ι;"'' ( 1929 ), σελ. 80 • 99. 

! Νέον Μαρτυρολόγων, Εκδ. γΊ έν Ά6-'ήναις 1961, σελ. 47. Πρβλ. Π. Π. 

Π ε t ρ η, ένfi.' άνω't., σελ. 351. Χ. Γ. Π α 't Q L ν έλη, Eνit' άνω't., σελ. 26 • 27, 
3 Αύτόitι, σελ. 27. 
4 Συγγραφέα τijς • Ακολοu6-ίας γνωρίζουν τΟν • Αντώνιον ό Κ. Σ ά '(}α ι;, Νεοελ

λην. Φιλολογία, σελ. 229 καί ό Γ. Ζ α βίρα ς, Νέα 'Ελλάς, σελ. 202. 
5 Κ. I. Δuοβουνιώτου, Ενtt-•άνωτ., σελ.91, άρ.17. Ήέπισ-ι:ολi)έκδιδεται. 

ίιπό Β. Λ αού Q δ α, Κρηηκά παλαιογραφικά, < Κρηηκά Χρονικά :ι, τόμ. Ε' ( 1951 ), 
σελ. 333 • 334. Πρβλ. καi. τάς παρατηρήσειι; Μ. Ι. Μ α ν ο U σ α κ α, α\ιτό&ι, τόμ. Cϊ' 
( 19δ2 ), σελ. 434 κ!ξ. 
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Μεγάλης 'Εκκλησiας κήρυξ καi l!ξαeχος πατeιαeχικός!! 1• Ό Καλύβας διι\ 
τiίς γνωσίtείσης έπιστολi;ς αύτοϋ έζ-ήτει άπό τΟν Άντώνιον να προστατεύσυ 

τόν κομιστήν τfίς έπιστολi]ς του άδελφΟν αύτοϋ Κωvσταvτίνον, δΕινώς διω· 
κόμενον καί συκοφαντούμενον, Ο δS 'Αντώνιος είς άλλην άπαντητικiιν έπι

στολiιν έπί άλλου {}έματος τοϋ Καλύβα, Εσπευδε νά παραμυ3ήσυ αύτΟν 

δι" Οσα τοϋ συνέβησαν καινά τΟν παρακινήσn χάριν τών τΟν Κύριον ζητούν
των είς κήρυγμα καl πνευματικΟν Εργον. 

Τι\ς κολακευτικaς εiδήσεις ταύτας έ"χομεν διι\ τον Άντώvιον Καρμαλijν 

η ΚαρμαΗκην. Προς τον άνδρα τοϋτον καl έξαρχικiιν άποστολi}ν ή Μ. 'Εκ· 
κλησtα άνέι'Jεσεν. Αυτη fjτo ε!ς Κρήτην και το Αiγαίον, <1>ς γνωρίζομεν 

Εκ τινος έπιστολiiς τοϋ "Ιουστ(νου Δεκαδύου, πι{}ανώς τΟ 1532 άπευ{}υνομέ· 
νης προς τον Μον•μβασίας Άρσένιον Άποστόλην. 'Εν τούτοις, το περιεχό· 

μενον τijς έπιστολfίς ταύτης &ποτελεί σωστΟν λίβελλον κατά τοϋ Άντων(ου. 
'Α ' " ' ' ' Δ 'δ δ ' ' λ 'λ ' έ ( ποκαr.ει αυτον ο εκα υος ψεu ομοναχον και α ον και π ρπερον φαντα· 

σμένον) καί τετυφλωμένον καί άναιδέστατον άνδράριον, πού έκαυχdτο Οτι 
ύπijρξε μα3ητi)ς τοϋ • Αρσενίου, μετά τοϋ όποίου, λέγει, Οτι εΙχε συνεχή 
άλληλογQαφίαν καί μάλιστα Οτι -8& τΟν Εκαμνε νά μεταβάλn γνώμην, άγνω· 
στον έπί τίνος θέματος. ΠρΟ έτών, συνεχίtει Ο Δεκάδυος, ό 'Αντώνιος με· 

τέβη ε!ς "Α γιον "Ορος ( 1526 I] 1527) διa νι\ έγκαταβιώσn μετι\ τών έκεί 
8εσπεσίων άνδρών. • Αλλ• η το πλήρης όποκρισίας, δSν τΟν σuνeκίνησεν ή 
«έπίπονος διαγωγηJ), διότι ητο ((άφυ?}ς πρός τα τfjς μακαeίας μοναδικής, ώς 
καl πρΟς τα τfjς έλληνικfjς παιδείας μαθηματωJ, δι • δ έδραπέτεuσεν, έπανfjλ· 
{}εν είς ΚΠολιν καί διετέλεσεν ((ύπογραμματεύων έv τip Πατριαρχείφ ό δεi

λαιος~ δπου καl ταραχαl καl θόρυβοι πάμπολλοιJJ. Περαιτέρω άναφFοει διά 
τi)ν έξαρχικήν του άποστολήν και κατειρωνεύεται δεινΟΟς αδτΟν δι& τοιού· 
των: (( ... τόν ούρανΟν άντικρυς άράσσει τfj κεφαλfj καl τήν τε νfjσον Κρήτην 
κdi τόν Αίγα ίον περινοστών σοβαρεύεταί τε κ&ν ταίς όδοίς βρενθύεται ( κορ· 
δώνεται ) κal άνω τΟ κάρα έχων πορεύεται, μοναχΟς μiν φαινόμενος σχήματι, 
&λλ' ούδiν έπιτηδεύων τοϋ έπαγγέλμο.τος άξιονJJ. Προσ{}έτει μάλιστα ό κακο· 
λόγος έπιστολογράφος Οτι ό 'Αντώνιος άπέβλεπεν fίς ηΊν μητρόπολιν Θεσ· 

λ ί • , ' λ' ' :t :t ' ' ' _ο. ' \ σα ον κης και μετ ου πο υ και εις αυτον τον πατριαρχικον Ηρονον, ((Και 

διδασκαλικΟν έπανnρημένος &ξiωμα ρητα καl άρr.rrιτα συνεχώς, έμαϋ παρόν

τος, έπ' ti.μβωνος έλεγε, πλην ούκ έξ ών ήκουσε Παύλος ό θείος, είς τρ{τον 
' θ \ ~ ' 'λλ' ., " " ~ ~ ~ ' ' βλ θ • , -αρ εις ουρανον, α απερ ειποι αν ο εν εσχατφ ταρταρφ η εις εκεινος διάβο-

1 Κ. Ι. Δuοβοuνιώτοu, 8ν&· άνωτ., σελ. 91, άρ. 18 (πρβλ. καi. τάι; 
ύπ" άρ. 9 και 10). "Έκδοσις εiοχικώς VπΟ ·Ιωάν. Σακκελiωνος, Πα'tμιακή 
Βιβλιο&ήκη, Ά6-ήνησιν 18'2'0, σελ. 264 .. 265 (χρονολογημένη έδώ η έπιστολή άπΟ 19 
Όκτ. 1532 }. • Ακολού{}ως ύπΟ Τρ. Εύα γ γ ε λ i δ ο υ, Ροδιακά, 't. Α', έν Ρόδφ 1917, 
σελ. 105 καί Β. Λ αού Q δ α, έν&' άνω τ., σελ. 334, άρ. 5, Πρβλ. Μ. Μ α ν ούσα~ 
κ α ν, Ενσ.• άνωτ., σ. 424, 437. 
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λος». Διd τών τελευταίων τούτων διασύρεται ό 'Αντώνιος ώς άδόκιμος καl 
&παίδευτος ρήτωρ. Κατd τα έν συνεχείg γραφόμενα, κομπάζει, είναι «οίημα
τlας, τολμητ{ας, ε1!ποτμος ( εύτυχi}ς) lν τfί πλάνrι του!! κΛπ. Διa τi}ν κατα· 

γωγήν τuυ λέγει ό Δεκdδυος Οτι ό "Αντώνιος i]το μοναχΟς Εξ Αίγίνης 1• 

Ό δεινος Κερκυραίος Ηληνιστi}ς της εποχijς ταύτης 'Ιουστίνος Δεκά· 

δυος 2 γίνεται άμείλικτος τιμητi)ς τών Εργων και των ημερών SΑντcο\·ίου, τοϋ 
κήρυκος καl πατριαρχικού εξάρχου. Το κατηγορητήριον καταΛαμβάνει το 
Εν τρίτον τfίς έπιστολf)ς. Είς τi]ν άπdντησιν Ομως τοϋ Άρσενίου δεν ύπάρ· 
χει άντίστοιχος τόνος. cH βιαία έπί{}εσις τοϋ ~Ιουστίνου Δεκαδύου Εναντίον 
τοϋ "Αντωνίου παρέχει τΎιν άφορμi}ν είς τόν ~ Αρσένιον • Αποστόλην νd 
δμιλήση με δηχηκότητα κατ& των διοικούντων τi)ν Άνατολικi-ιν ~Εκκλησ(αν .. 
Θαυμάζει ο-δτος τοl!ς ~ΙταλοUς σοφούς, διότι καί αύτοl τΟν Εflαύμαζον. Τού· 
τους διδάσκει τα έλ1.ιηνικ& γράμματα, ΠOQd τΟ γijρας του ο-δτος, κα-θώς λέγει, 
και άμείβεται διαμένων είς Βενετίαν, τα δΕ χρήματα δια-3έτει πρΟς άνακαί· 
νισιν τijς μητροπόλεώς του. Ο! τaς ήνίας τiiς Άνατολικης 'Εκκλησίας Λα· 

χ όντες- συνεχίζει- άπολακτίζουν τους λόγους και τiιν παιδείαν οί ϊδιοι 
και άποστρέφονται Ολους δ σοι Εξ άπαλών Ονύχων μοχflοϋν χάριν αiιτijς. 
Φυσικ& Εννοεί έαυτΟν δι~ αύτών ό ~ Αρσένιος, διότι μέ τi}ν τόσην παιδείαν 

δΕν κατείχεν άνάλογον {}έσιν, άλλ' Εννοεί καl τΟν 'Ιουστίνον, διότι έπί· 
σης Εμενεν άχρησιμοποίητος καί ήδικημένος, παρ& τfιν μεγάλην αύτοϋ πα(· 
δeυσιν, κα{}Wς καl ό "ίδιος ό "Ιουστίνος τΟ Εκφράζει- καt άκριβώς διd 

τοϋτο-, έπιτίflεται μάλιστα μΕ τόσην σφοδρότητα κατ& τοϋ Άντωνίου. Εtς 
τΟ σημείον τοϋτο ό 'Αρσένιος δΕν φείδεται καl αϋτΟς τών &ρχιερέων καί 
τού πατριαρχικού περιβάλΛοντος, τονίζει μάΛιστα οτι οΛοι είναι «άναλφά{Jη-

{Jλ ' (e'' '"~δ'' 'ζ' τοι, ιτομαμαντες = ωσαν τα μικρα ανοητα παι ια, που φωνα συν την 

μητέρα των), μισ6λογοί τε και μισάρετοι». Δι' Ολους αύτοVς τοVς λόγους, 

Επιλέγει ό Μονεμβασίας ~ ΑQσένιος, παρ~ όλίγον ν~ &ποφασίση νd. μείνη τΟν 

~πόλοιπον βίον του εϊς 'Ι ταλίαν, &ΛΛ' η &γάπη ,;ρος τi}ν &ρχιεπισκοπi}ν κ α\ 
τΟ ποίμνιuν του τΟν άναγκάζουν ν& έπιστρέψu. Κατ& τήν Επιστροφήν του -3& 
συναντη{}οϋν οί δύο φίλοι-προσ-θέτει-, ποiι τόσον πολV χάριν τijς παι~ 
δείας έμόχ{}ησαν, δι& νd κλαύσουν άπΟ κοινοϋ διd τ&ς κοινΟ:ς άπογοητεύσεις, 
διότι δ 'Ιουστίνος, «το ζώπυρον τfίς έλληνικfίς γλώττης (λαβών), τών τfίς 
εύηθε{ας lκε{νων και άγνωμοσύνης άπεγεύσατο καeπών» 5• 

ι Μ, Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, 'Αρσενίου Μονεμβασία<; τοϋ • Αποστόλη έπιστολαί 
άνέκδοτοι ( 1521·1534 ), c 'Επετηρίς Μεσαιωνικού • Αρχείου:. τfις 'Ακαδημίας • Α&η· 
νών, τόμ. 8. 9 ( 1958 · 1959 ), σελ. 19 • 20, στ. 73 κέξ. Πρβλ. καi γλαφuράν περίλη· 
ψιν -εοϋ έκδότου έν σελ. 16, ώς καί τας σημειώσεις σελ. 46 ο 48. 

2 Περt τοϋ &.νδρΟς βλ. Κ. :Σ ά & α, Νεολ. Φιλολογία, σελ. 101. E-m. L e· 
g-r a n d, Bibliographie Hellenique ... XV • XVI s., τόμ. Α', CII · CVII. 

s Μ. Ι. Μ α ν ούσα κ α, έν&' άνωτ., σελ. 22 • 23, άιτΟ στ. 37 κέξ. Πρβλ. καί. 

29. 4 ·1966 
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ΚαταφανΕς εtναι δ τι ό • Αρσέ,•ιος, παραμυ{Ηαν μόνον προσφFρει πρΟς 

τΟν φίλον του Δεκάδυον δι& τijς έπιστολiϊς ταύτης, Οσον δΕ καί άν άφήνn 

-όπαινιγμοVς δια τi}ν &παιδευσίαν των συγχρόνων του κληρικών, πράγμα 

άλλως τε πολiι φυσικΟν μετ& τα δεινά τiiς έθνικiiς συμφοράς, εtς τΟ -θέμα 

τοϋ Άντωνίοu δΕν εtσέρχεται .... Ετσι κύριον γνώρισμα τοϋ κατηγορητη· 

ρίου τοίί Δεκαδύου εtναι η ύπερβολή, αίτία δέ τΟ πά-θος καl ή -ΟQγή, .η 

άγανάκτησις καί ό φDόνος .... Αλλως τε οί βαρείς χαρακτηρισμοί Εναντίον τοϋ 
Μ. Ρήτορος τiiς Μ. Έκκλησίας, τοϋ κήρυκος, πατριαρχικοϋ έξάρχου και 

διδασκάΛου Άντων(οu Καρμαλ(κη, δεν επαΛη{}εύονται εκ τών άλΛων δεδο· 

μένων περl της &ξίας τοϋ &νδρός. ΤΟ πολU · πολiι {}ά δεχ6ώμεν Ο τι και ό 

'Ιουστίνος Δεχάδυος ήτο άξιος και 'ίσως άνωτfρας παιδεύσεως τοίί "Αντω· 

νίου καl ητο δυνατΟν ν& χρησιμοποιηΗii άπΟ τi-ιν Μ. 'Εκκλησίαν. "'Αν τοϋτο 

δΕν Sγινε, πρέπει να όφείλεται τόσον εtς τΟ γεγονΟς Οτι Ελειπεν ούτος &πό 

την ΚΠοΛιν ε!ς Βενετίαν, οπου εϊργάζετο διορflωτi}ς τών εκδόσεων "Αλδου, 

Οσον καί εtς τΟν όφ-3αλμοφαν00ς δύστροπον χαρακτrjρα του. Οί Εναντίον 

τοϋ 'Α"τωνίου μύδροι τοϋ "Ιουστίνου δέν πρέπει νd. μάς έμποδίσουν ν& 

ταυτίσωμεν τΟν άνδρα πρΟς τόν έξεικονιζόμενον δια τών προηγουμένων ση· 

μειωμάτων μα{}ητi}ν καl διάδοχον Μανοui}Λ τού Κορινflίου. 

ΚατΟ: τd &νωτέρω, Μανουi)λ ό Κορίνflιος, σοφώτατος καί πολuμα{}έ~ 

στατος μεταξl! τών μετ& τiιν •Άλωσιν λογίων καl διδάσκαλος καl Μ. Ρήτωρ 

της Μ. 'Εκκλησίας, παρεσκεύασε μα{}ητaς καi συντηρητaς τού έΛληνικοϋ 

πνεύματος. Καi δi} μεταξu αύτών • Αντώνιος δ Καρμα/.ίκης f\ ΚαρμαΛης φαί· 
νεται δτι διεδέχ{}η τον Μανοui}λ ε!ς τi}ν σχολαρχ(αν της ΣχοΛης καl εϊς το 

&ξ(ωμα τοϋ Μ. Ρήτορος. "Αν μάλιστα δ/;ν ί'φflανεν εϊς παίδευσιν ό Άντώ· 

νιος τόν διδάσκαλόν του, πάντως 1]γγισεν αύτΟV εtς δραστηριότητα, άφοϋ 
καl άπό τοϋ άμβων )ς συχνd έκt]ρυττε καi έξαρχικήν &ποστολ1)ν &νέλαβε. το 

γραφόμενον i'Jπo Θεοδοσίου ΖυγομαΛii, οτι Μανουi}λ δ Κορίνflιος «tδtδα

ξεν 'Αντώνιον Καρμαλtκην lπιλεγ6μενον και 'Αρσένιον ούτος τΟν Μονεμβα

σίας, ούτος δέ τΟν έμόν πατέρα Ίωάννην» ι, {}d. έρμηνευ-θii όρ-θώς, αν δεχflώ· 
μεν δτι ό Μανουήλ Κορίν-Βιος έδίδαξε το\Jς Άντώνιον Καρμαλίκην καl 

• Αρσένιον τΟν • Αποστ6λην • .,Ετσι εύοδοϋται fι πληροφορία τοϋ Θεοδοσίου 

Ζυγομαλά 2 , έξηγείται τΟ ύπέρ τοϋ άτάκτου μα-θητοϋ του • Αρσενίου ένδια· 

σελ. 21 και 47 · 48, πeρίληψιν της έπιστολi}ς καί έπιφερόμενα σχόλια. Διά τΟν Άρ· 
σένιον βλ. Μ. Ι. Μ α ν ούσα κ α, • Αρχιερείς Με&ώνης, Κορ(!)νης καί Μονεμβασiας 

γύρω στα 1500, c Πελοποννησιακά '• τόμ. Γ'· Δ' ( 1958 ·1959 ), σελ. 105 χέξ. 
ι Ταϋ•α άνασύρον'tαι άπΟ τήν μαχρdν έιτισtολiιν Θεοδοσίου 'fOii Ζuγομαλδ. πρΟς 

Μαρτiνον τΟν Κρούσιον, κατd τΟ έ'tος 1581 γεγραμμένην. Μ. C r u s ί i, Turcograe· 
cia, σελ. 90. 

2 χ. Γ. π α τ ρ ι ν έλη, οι μεγάλοL ρήτορες, εν&" άνωτ., σελ. 33, ύποσ. 4. 

ΒΟΒΤΗΡΙΙί BTAIPBIA~ BYZANTINDN ΙίΟ.,ΥΔΟΝ •sτoc ΑΔ' 16 
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φέρον τοϋ σοφοϋ Μανουi!λ Κοριv{}ίου Ι και άκόμη δικαιολογείται ή σιωπη 

τοϋ • Αρσενίου εtς τΎιν άνοικτtΊν έπί.fiεσιν τοϋ ·Ιουστίνοu Δεκαδύου Εναν

τίον τοϋ δμηΗκου άμφοτέρων, συνα-8λητοϋ και Ομοτέχνου των Άντωνίου 

Καρμαλίκη. 

2. ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΛΗΣΙΩΤΗΣ. 'Ακολού{}ως τάσσεται ε!ς τi!ν σειρaν των 
διδασκάλων τijς Πατριαρχικijς Σχολijς Μ α ν ο υ η λ ό Γ α λ η σ ι ώ τ η ς. Ή το 

οδτος έπίσης Μ. Ρήτωρ τfjς Μ. 'Εκκλησίας και ώς διδάσκαλος πρέπει ν& 

~ΧD {}έσιν μετa τον Άντώνιον Καρμαλ(κην, iiκ τινων έvδείξεων μόνον γνω· 

στός. ~Ως φαίνεται, διαδέχεται τΟν τελευταίον είς άμφότερα τd άξιώματα. 

Έν πρώτοις, ό Γαλησιώτης άπαντ~ ώς δρών πρόσωπον τοϋ πατριαρχικοϋ

περιβάλλοντος ;)δη κατ& το ετος 1543 η '{σως το 1544, όπότε δια λογαρια· 

σμον τοϋ Πατριαρχείου ιlπαντ(i δι' έπιστολijς ε!ς τον iJποβαλόντα προς κρί

σιν εtς το Πατριαρχείον το δογματικόν του i!ργον <<Σύνταγμα ij λ6γοι δογμα
~ικοl» μοναχΟν Παχώμιον τΟν Ρουσdνον 2• Βεβαίως Ενεργεί ώς άξιωματοϋ

χος τijς Μ. 'Εκκλησίας, μολονότι δf:ν γνωρίζομεν ποίον δφφίκιον κατείχε 

τότε. οι Αλλα σημειώματα έπt κωδίκων μετd τΟ Ε τος 1544 μαρτυροϋν Ο τι ό 
Μανοui]λ Γαλησιώτης εξακολου{}εί νa προσφέρn τaς iJπηρεσίας του και τaς 

' ' ' Μ 'Ε λ ' ' ' ,. 'ζ Ρ ' ' Μ Ρ' ' γνωσεις του εις την . κκ ησιαν και να ονομα εται 11τωρ και . ητωρ . 
Παρατρέχοντες τa σημειώματα εκείνα, διότι δΕν παρέχουν άξίας λόγου 

εtδήσεις πλi}ν τijς μνείας τοϋ Γαλησιώτου, άναφερόμε{}α εtς δύο εν{}ψή· 

ματα έπι τοϋ έλληνικοϋ φιλ. κώδικος Βιβλ. Βιέννης 161, γεγραμμένα άπο 

τΟν βιβλιόφιλον Εκείνον, είς τΟν όποίον περιfίλ1tεν ό κώδιξ μετd τόν πρώτον 

αύτοίi κτήτορα Μανουi)λ Γαλησιώτην. ισ &νώνυμος ο{ίτος fjτo φίλος καί 

μα{}ητi]ς τοϋ Γαλησιώτου, ό δf: κωδιξ περιέχει τραγφδίας τοϋ Εύριπίδου. 

το πρώτον σημείωμα εtναι άχρονολόγητον καί λέγει τα έξijς: «ταύτην την 
βtβλοr έχαetσατ6 μοι δ χρύσεος τijr ψυχiι• καl το σώμα κυρ - Mαrovijλ ό Γαλη
σιώτης, ό μέγας ρήτωρ τijς μεγάλης έκκλησ{ας>>. Το δεύτερον σημε(ωμα 

εiναι πολυτιμότερον καί Εχει ώς έξtjς: <<ταύτας τιΖς τeαγφδlας έδιδάχθην 
παρα τού φιλοσοφωτάτου κυρ - Maνovijλ τού Γαλησιώτου, έν κώμn τινl κα~ 
λουμ&rι τού Βρlγγα, φεύγοrτες lκ τijς βουβώνης διa το σφοδρώς μεταδιδού· 

σθαι τοίς έν Κωνσταντινουπ6λει άνθρώ:nοις καl άπολλοvμένοις, έν έτει ,ζμε' 

ι Μ. Ι. Μανο\ίσακα, E:νir" άνωτ., σελ. 118, 142. 
i Ι. Ν. Κ α ρ μ (ρ η, ένit" άνωτ., σελ. 27, 171 ·172. 
a Td σχετικd πρώτα περί. τοϋ άνδρός σημειώματα βλ. ύπΟ Α. Π α π α δ οπού

λ ο υ- Κ ε ρ αμέ ω ς, Μανοuiιλ ό Κορίνfl-ιος, εγft-" άνωτ., σελ. 73- 74, δποu ό παλαιο· 
yραφικώτατος Κεραμεύς ταυτίζει τΟν Γαλησιώτην πρός τόν Μανουήλ Κορίv-&ιον. Τήν 

σύγχuσιν άρχικώς άντελήφΟ--ησαν ot Μ. Γεδεών και ό Α. Η e i s e n b e r g, άποκατέ. 
στησε δ8 "tό πράγματα έξετάσας πληρέστερον ό Χ, Πατρινέλης, ένit" άνωτ,, 

σελ. 34 χόξ. 

• 
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( 1537) 'θ' ' 'θ' ·•τ ' • ' = , ι υνοντος τον πατριαρχικον ρονον κυρου .ιερεμιοv, του μακαeιτου 

μου προς πατρος θεtου, δστις aπερχ6μενος lr Βλαχtαις ιlπέθανεν lν τfί δδιj> 
, Β ' ζ - ., 'λ ~ ~ ' ~ ' ~ , , )λ' Η ' δ' εν ρατ q. της JVtκoπo εως, εν ?ι και εταφη εντιμως πανυ πο. α. 1r.ιετα ε 

τρlα έτη τijς κοιμήσεως αύτοϋ άπέθανε καl ό U.νωθεν διδάσκαλός μου, μέγας 

ά\r ρήτωρ τijς μεγάλης lκκλησ{iJς, iν lτει ,ζνζ' ( = 1549 ), έγιl> δ' lτι iν τοίς 

ζώσιν εύρlσκομαι έν 'Ακαρνανίq. τfl πρΟς Νικόπολιν παλαιάς 'Ηπεlροv άπωρ

φανισμέrος τούτων, ι!ίν χωρίς το ζijr oi> ζωijς <Ι.ξιον κρtνω>>'. 
ΤΟ δεύτερον ίδίως ένftύμημα είναι διαφΟΟτιστικώτατον. Διότι μιiς άπο·· 

καλύπτει τον Μ. Ρήτορα Μανουi)λ Γαλησιώτην διδάσκαλον έvτριβij τijς 

κλασσικijς φιλολογίας. Ό Μανουi]λ έδίδασκεν εtς τi}ν κώμην Βρίγyα, πλη· 

σίον τijς Κ Πόλεως, δηλ. εtς το γνωστον Χάσκιοϊ, οπου ό πατριάρχης 'Ιερε· 

μίας κατείχεν άuπελώνας καί οΙκήματα καί ταϋτα έδώρησεν είς ·το Πατριαρ· 

χε ίον τ/ι 1538 '· Προφαν8ς εtναι εξ οσων λέγει το εν{}υμητικον σημείωμα, 
δτι κατέφυγαν είς τΟ προάστιον οί κύκλοι τfίς Σχολi;ς και τοϋ Πάτριαρ

χείου, Οπως άσφαλώς καί άλλος κόσμος, εvεκα τiiς φ{}οροποιοϋ βοiιβώ,•ης. Διd 

τ;;;- λέξεως έννοεί άσ{}ένειαν-, έντοπιζομένην είς τi)ν βουβωνικfιν χώραν/Ένεκα 

τijς επιδημίας είς τi]ν κώμην Βρίγγα έστήθη το παιδεuτικον έρyαστήριον 

και έΚεί ό άγνωστος μα3ητ't)ς ηκουσε διδάσκοντα τΟν Μανουfιλ Γα/,ησιώτην 

και έρμηνεύοντα τραyφ_δίας τοϋ Εύριπίδόυ. ιΗ μαρτυρία τοϋ εύyν_ώμονος 

μα{}ητοϋ μii; παρέχει το μέtρον νa κρίνωμεν μέχρι ποίου σημε(ου εξικνείτο 

ή πνευματικi] έργασία εtς τi]ν Πατριαρχικi}ν Σχολi}ν κατ& τa μέσα τοϋ I'i'' 
αίώνος, άλλd καί νd συμπεράνωμεν Οτι ενα αίώνο. μετά τiιν έ-3νικ:Ύιν συμφο·

ράν, αtωνα σκληριiς δοκιμασίας και πvευματικοϋ άγώνος, εtχε· κατορ-Βώσει 

τΟ δουλωμένον Ε8νος νά συyκρατηiJfi και ν& δρθοποδήση. • Αρχομένου τοϋ 
1549 Μανου1Jλ ό Γαλησιώτης άπέ{}ανεν. Άν ό Γαλησιώτης δf:ν .fiτοδιδά

σκαλος τijς Πατριαρχικijς Σχολijς άλλ' tδιωτικοϋ κύκλου η καl άποκλειστι· 

κώς τοϋ άνωνύμου μα8ητοϋ του, ούδΕν σημαίνει. -τα σtJμπεQάσματα ·δΕν 

κλονίζονται οϋτε ή παιδευτικi) παράδοσις διακόπτετaι· 8• 

ι Πρώτη περίληψις των σημειωμάτων ίιπό ]. Β i c k, Die Schreiber der Wie
ner griechischen Handschriften, Βιέννη, Πράγα και Λειψία 1920, σελ. 42, σημ. 1. 
Πληρεστέρα Εκδοσις μετd σχολίων διαφωτιστικων \ιπό Χ. Γ. Πατρινέ λ η, έ:ν{γ 

άνωτ., σελ. 36 · 37. 
2 Τό -έπt τής δεξιιiς Οχ3-ης τοίί Κερατί-οu κόλποu κείμενον Πικρίδιον, δπου έπί. 

Βυζανtι\·ών έκειτο ή μονiι Πικριδίοu. Μ. Γ ε δ ε ώ'ν, Χρονικά τοϋ πατριαρχικού otκou 

και τοϋ η:ι,οϋ, έν ΚΠόλει 1884, σελ. 66, 135. 
s Βλ. βραχύ σημείωμα περί τοϋ άνδρός ύπό :Τ, Γριτσο·πο\ίλοu έν.Θρη·· 

σκεutικfi και Ήf}ικiί Έγκuκλοπαιδείq., τόμ. Η' ( 1966 )ι σελ. 586. 
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Γ' Η ΠΕΡΑΙτΈΡΩ ΠΟΡΕΙΑ 

1. ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΆ. 'Εν πρώτοις εtναι άνάγκη προχε(ρως νι\ σχε· 

διdσωμeν τΟ διάγραμμα τώv Εναλλασσομένων κύκ,.ων είς τΟ ΟίκουμεvικΟν 

Πατριαρχείον, άφοϋ &ς γνωστόν άποφασιστικώς Επηρεάζει τοϋτο τήν ζωf]ν 

τοϋ Εθvους είς Ολους μf:ν τοiις τομείς, ίδιαι.τέρως δΕ είς τοUς παιδευτικούς. 

Εύτύχ'ημα ύπfiρξεν Ο τι, κατd τόν κQίσιμον Ι'1' αίώνα καί δfι κατd τό δεύτε· 
ρον fίμισυ αύτοϋ, παρουσιάζεται άξιόλογος πνευματικf] ήyεσία, ή {}έλησις 

τijς όποίας κατεφάνη είς τd πράγματα, δι& την δημιουργίαν σταθεροϋ πνευ· 

ματικοϋ βίου, Εστω μΕ τα διατιθέμενα περιωρισμένα μέσα. Μετd τΟν Ίερε· 
μίαν τΟν Α', τόν άπΟ Σοφίας, Ο στις τιμζi έπί Εν τέταρτον περίπου αίώνος τήν 

πατριαρχίαν ( 1522 ·1546 ), Διονύσιος Β' δ &πό Νικομηδείας ( 1546-1555) 
άναδεικνύεται έκ των λογιωτέρων πατριαρχών τfjς έποχfjς του, ζωηρώς ένδια· 

φερ6μενο;κα1 διά τά έκπαιδεuτικ& ΠQάγματα 1• Μετ' αύτΟν πατριαρχεύει 'Ιωά
σαφ δ Μεγαλοπρεπi}ς ( 1555 · 1565 ), ή δεκαετi]ς πατριαρχία τοϋ δπο(ου λαμ
πρύνεται μS τ1ιν παρουσίαν λογίων άνδρών είς τiιν πατριαρχικfιν αύλijν, 
άλλά και είς τάς ΠΕQtψερειακ&ς μητροπόλεις. Κατά τi}ν έχλογην τοϋ Ίωάσαφ 

τό μέγα μήνυμα προσεφώνησεν είς αύτόν ό τιμιώτατος καl σοφώτατος Μ. 

Χαρτοφύλαξ 'Αλέξανδρος δ &πο Τηράς ( Άποτυράς; ), τό δ8 κατ' αύτοϋ 

συνοδικΟν 8γγραφον ύτrογράφουν 57 άρχιερείς, μεταξU των Οποίων ι.ιερικοt 

πεπαιδευμένοι, ούχl άσχετοι πρΟς τd σχολικd πράγματα τfjς ΚΠόλεως7 ώς 
Θεωνdς δ Θεσσαλονίκης, Άρσένιος ό Τορνόβου, Δαμασκηνός δ Ναυπάκτου 

' "Α Μ -• 'δ • Μ ' ' "Ι ' • Κ ζ' • 2 και ρτης, ευο ιος ο ΕΛενικου, ωασαφ ο υ ικου κ.α .. 
Μητροφάνης δ Γ' ( 1565 • 1573, 1579 · 1580) fjτo πεπαιδευμένος κλη· 

' ο• • λ' Κ ' ' ' Δ ' Β' ' ' ρικος. υrος, ως μητροπο ιτης αισαρειας, επι ιονυσιου επισκεπτεται 

τήν Βsνετίαν καt τi]ν Ρώμην δι • άδελφικi]ν συνεννόησιν, σκανδαλ(ζει τόν 

λαόν καt καflαιρείται, &λλ' ά{}ωω{}εlς σημειώνει περαιτέρω πνευματικi]ν δQά-

ι Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ϋ, :Συμβολή είς τοiις πατριαρχικοiις καταλόγους, cΌρ· 

6-οδοξία :ιο, τόμ. Θ' ( 1934 ), σελ. 77 κέξ. Α. Π α π: α δ οπού λ ο υ· Κ ε ρ αμέ ω ς, 

Μαυρογορδάtειος Βιβλιοitήκη, έν ΚΠόλει 1884, σελ.10·11. Τ. Γριτσόπουλος, 
εις Θρησκευτικiιν καί. Ή-6-ικήν Έγκυκλοπαιδείαν, τόμ. Ε' ( 1964 ), σ. 20-22, έν λ. 

s Σάρδεων r ε ρ μ α ν ο ϋ, !ν-ιt• άνωτ., σελ. 79 κέξ. Δ ω ρ ο 6- έ ο u Μονεμβασίας, 
Βιβλίον tστορικΟν περιέχον έν σuνόψει διαφόρους καt έξόχοuς ιστορίας, έν ΒενετίQ. 

1681, σελ. 441. Μ. ΧαμοuδοποUλοu, ενit' άνωτ., σελ. 69. Μ. Γεδεών, Μνεία 
τών πρό έμοϊί, σελ. 43. 
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σι ν και χαρακτηρίζεται ώς Ενας άπό τοiις πλέον άνησύχοuς πατριάρχας 1 • 

·Ιερεμ(ας Β' ό Τρανος ( 1572 · 1595) πατριαρχεύει μετι\ τi]ν παρεμβολi]ν Πα-
' " Θ ' Β' ' δ ' ' ' δ - -• 'ζ ' χωμίου Β και ""εοληπτοu εκ ιαι:ι.εψματων απο οτικως, ρυuμι ει τα ρω· 

σικd έκκλησιαστικά πράγματα καl τd γράμματα itερμώς ύποσrηρίζει 2• 'Ακο· 

λούflως μέχρι τ;jς τοποτηρητίας Μελετίου του Πηγά βραχε(ας πατριαρχίας 

καλύπτουν Ματ/Jαίος ό Β', Γαβριi]λ δ Α' καl Θεοφά"ης δ Καρύχης. 
ΤΟ πατριαρχικΟv περιβάλλον άποτελοϋν μονίμως άνώτεροι καl κατώτε· 

ροι κληρικοί καί λα'ίκοί όφφικιάλοι λ6γιοι, μS παίδευσιν ίκανijν. Εtναι άξιον 

ύπογραμμίσεως, δ τι ή δημιοuργουμένη σιγd ·σι γ& πνευματικi) άριστοκρατία 

τ;jς ύποδούλου ΚΠόλεως χρησιμοποιεί δλtγον ή πολiι τι\ς Π\'ευματικι\ς πη· 

γάς, διανοείται, συνεχίζει τi}v παράδοσιν τοϋ παρελitόντος, Βστω μέ τfιν 
άτροφιχi]ν σήμερον μορφήν. Ό πατριαρχικος κύκλος δΕν εtναι παρa δημιούρ· 

γημα τ;jς Πατριαρχικjjς Σχολ;jς, άποτέλεσμα μιάς γενικωτέρας παιδευτικjjς 

προσπαθείας, στρατιώται τfjς όποίας εlναι και ιίλλοι ίδιωτικWς έργαζ6μενοι 
κατ' έπάγγελμα ή άπΟ ζωηρΟν καί συχνα άνιδιοτελij ζfjλον. Οί τελευταίοι 

αδτοι συμβάλλουν εtς τfιν δημιουργίαν Ομίλων καί πυρήνων εύγενοϋς άμίλ

λης. eΑτuχώς ένδείξεις μ6νον 8χομεν περί αύτών, δSν πρέπει Ομως ν' άμφι· 

βάλωμεν διd τi}ν ϋπαρξίν των, διότι ή έμφάνισις ίσχυρών προσωπικοτijτων 

είς τόν πνευματικόν βίον τijς ΚΠ6λεως δΕν εΙναι δυνατόν ν& έξηγη3ίί κατ' 

ιίλλον τρ6πον. 

Οϋτως Βχομεν τΟ φαινόμενον λογίων τijς βασιλεuούσης, μετ& των όποίων 

eχει δημιουργη{}η πνευματικi] άνταπόχρισις συνα{}λητόiν eγκατεστημέl'ων ε!ς 

πνευματικά κέντρα τijς Δύσεως η ένετοκρατουμένων περιοχών. • Αρκούντως 
πεισηκη εlναι ή περίπτωσις Ίουστίνου τοϋ Δεκαδύου, ποU συνηντήσαμεν 
ηδη, μ' εύρείαν παίδευσιν. ~Ύστερα Μανουηλ δ ίεροδιάχονος κάί Μ. Χαρ· 

τοφύλαξ, δ Ξανitη\'6ς. Ούτος κατ' 8μπνευσιν ~lεQεμίου Β' συνέγραψεν Βκitε· 

σι ν περl συγγενειών, τfjς όποίας Βκδοσις έπQαγματοποιή{}η όμοϋ μΕ τό 'Ωρο
λόγιον η τό Είρμολ6γιον πλέον η άπαξ, κατd προσάρτησιν καί βελτίωσιν 

τοϋ γνωστοϋ ε!ς Βενετίαν λογ(ου Ζαχαρ(ου ίερέως Σκορδυλ(ου, τοϋ ΚQητό• 8 • 

ι S t e p h a n G e r 1 a c h, Turckisches Tagebuch, Franckfurth am Mayn 
1674 σελ. 29-30, 59-60, 247- 248, 278, 308, 342, 459. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ϋ, 
Ενfi-"

1

άνωτ., σελ. 111 κέξ. Χρuσ. ΠαπαδοποUλου, Σχέσεις όρ'fi-οδόξων καί Λα· 
τίνων καtό. τΟν lι:L' αίώνα, c Θεολογ(α :ιο, τόμ, Γ' ( 1925 ), σελ. 97 κέξ. 

2 κ. Ν. Σ ά i} α, ΒιογραφικΟν σχεδίασμα περt τοU πατριάρχου •ιερεμίοu Β' 

( 1572- 1594 ), !ν Άιlήναις 1870, σσ. 'ι δ' +218. Ι. Κ α ρ μ l ρ η ς, ε!ς <iιν Θρησχευtι· 

κήν και ΉΟ.ικήν Έγκuκλοπαιδείαν, τόμ. 'ϊ' ( 1965 ), σ. 780 κέξ. 
8 Α. Μ ο υ σ τ; οξύ δ ο u, Ζαχαρίας ΣκορδUλιος, c Έλληνομνήμων "ι "t. 5 

( 1843 ),. σελ. 311-312, Ο που σχετική παρανόησις ώς πρός τΟν Μανουήλ. Γ. Ζ α β ί Q α, 
Νέα Έλλάς, σελ. 382. Α. Π α π α δ ο π ο U λ ο υ· Β ρ ε τ ο U, Νεοελληνική Φιλολογία, 
μέρος Α~, έν • Α6-ήναις 1854, σελ. 8, άρ. 16. Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 43. Τ ο \i 

_b ______________ L ______________ _ 
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Είς_τΟν κατd Διονυσίου τοϋ Β' κατ& Νοέμβοιον 1547 συντεταyμένον συνο· 
"δικον Τόμον ύπογράφεται πλη1Jύς δφφικιάλων κληρικών ~αί λα'ίκών, διι't 
το\ις όποίουG γεννάται αύτομάτώς f) &πορία, itoϋ έμορφώ{}f]σαν ; cH παί· 
δευσίς των εtναι &ναμφισβήτητος, &διάφορον liν fίτο μεγάλη η μικρά. Σκό· 

πι'μον ε!ναι νι't μεταφε(>,'Jfi έδώ ολόκληρο; ο σχετικος πίναξ προς πίστωσιν. 

Μ. Σακελλάριος διάκονος Συμεών, Σακελλάοιος παπα· Θεόδωρος, Π ρω· 

τέκδικος παπα· Δημήτριος, Ρήτωρ Μανουt]λ, Κανστρήσιος 'Ιωάννης ίερεύς, 

Παντολέώv ό Εύγενικός, Πρωτονοτάριος παπα· •Αργυρός, cy πομιμνήσκων 
Γεώργιος ίερεύς, Κωνσταντίνος πρεσβύτερος καL διδάσκαλος τοϋ Εύαyγελ(ου, 

Διδάσκαλος τοίί Ε\ιαγγελίου παπιi ·'Αναστάσιος, 'Άρχων τi'jς 'Εκκλησίας 

Δημήτριος Iερεύς, παπα· 'Ισίδωρος, παπα· Μανουi)λ ο Γεργούτζης, .Χρχων 

Καβουκλήσιος, .Χρχων Ράλης, .Χρχων &δελφος α\ιτοίί, κύριος Μιχαi)λ Ράλης, 

κύριος 'Ιωάννης Κυμηνιiς, κύριος Πασχάλης Κριτόπουλος, κύριος Μανουi)λ 

Κρομήδη;, κύριος Κωνσταντίνος Σπετζιέοης, κύριος Πασχάλης Σπετζιέρης 1• 

"Ηρκεσε βίος ένος α!ώνος, διι't νι't διαρ1Jρω1Jii ή έκκλησιαστιΚΊj τάξις καl νι't 

στελεχrο/Jfi ή 'Εκκλησία, πού έτόνωσε τον ύπόδουλον Έλληνισμόν. Οϊ .Χνδρες 
Ομως, Οί άποτελοϋντες τfιν πνευματικi]ν προit~κην τοϋ κόσμου τούτου,-πρέπει 

νά εlναι άναστήματα πνευματικά τόϋ παιδευτικοϋ Lδρύματος τοϋ ΠατριαQ· 
jιείου, ~ης Πατριαρχικης Μεγάλης Σχολi'jς του Γένους. 

2. ΕΛΕΑΒΟΥΛΚΟΣ. Έπl συγκεκριμένου πεδίου i]δη στα/Jμεύοντες δφεί· 
λΟμεν να έπιμείνωμεν εtς την διδασκαλικfιν δρdσιν άνδρΟς μ-ε Lκανi]ν &κτινο· 
βολ(αν. Είναι ο~τος Θ ε ο φ ά ν η ς ο Έ λ ε α β ο ίί λ κ ο ς, τοίί οποίου &μφι· 

σβητείrαι μΕν ή διδασκαλ•κi) δριiσις έντος τi'jς Πατριαρχικης Σχολi'jς, δεν 

εtναί νοητΟν Ομως ν" άντιπαρέλ8ωμεν τfιν θέσιν ποiι κατέχει η μορφη και 
τΟ- Εργον του SντΟς- τi;ς Sξεταζομένης περίόδου. Ό κληρικΟς ο"ύτος ή το υi.Ος 

Νικολάου Έλεαβούλκου η Νοταριi άπο τi)ν πελοποννησιακi)ν Κοοώνην, έκ 
μητρΟς καταγομένης άπΟ τi}ν μακεδονικην Βέροιαν. Κατα κόσμον έκαλείτο 

Θωμιiς. Δsν γνωρίζομεν Ιiν έγεννή/Jη ε!ς τον τόπον του πατρος η της μη· 

τρός του. Πι3αν0ν εlναι Οτι fι &λωσις τf}ς Κορώνης όπό των Τ~ύρκων και 
τd έπακολουθήσαντα γεγονότα fjνάγκασαν τΟν πατέρα "Ελεαβοϋλκον να μετα

κι νη/Jfi έκ της Πελοποννήσου. Ο~ rος . κατι't τι't τέλη τοίί βίου του έγένετο 
μοναχός, τΟν έμιμ~{}η δS τότε καl ό uίός του, Clν δέv προηγήθη ό τεJ~εuτί:ιίος, 
μετονομασ/Jεlς Θεοφάνης. 'Αρχικώς ε!σήχ{}η ε!ς τi)ν Άγιορειτικi)ν μονi]ν 

α ύ τ ο ϋ, Μνεία tών πρό έμο;;, σελ. 41 · 42. Πρβλ. τήν ύπό Δ. Σ. Γ κ ί ν η,- ΠεQί· 
γραμμα tσι:ορίας τοϋ μεταβυζανt~νοϋ δικα(ου, ΕΕΒΣ, tόμ. κ ς_' ( 1956 ), σελ. 170, 
οημειουμένην βιβλιογραφίαν. 

1 Ε m. L e g r a n d, Notice biograpbique sur Jean et Theodose Zygom"a· 
las, Παρ ίσιοι 1889, σελ. 89 • 90. Ό μεταξiι τών ύπογεγραμμένων Μανοuήλ ό Ρήτωρ 
εtναι ό Μ. Ρήτωρ Μανοul)λ ό Γαλησιώtης, που συνην;ήσαμεν ηδη άνωτέρω, 

' 

ι 
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τών "Ιβήρων, Οπου καί κατέγινεν είς -θεολογικάς κυρίως μελέτας. 'Εκεί διε· 

μόρφωσε λιτΟν και αύστηρΟν χαρακτi;ρα. 

'Ο Θεοφάνης ε!ς ΚΠολιν fjλιJεν έπl Ίερεμίου Α' η Διονυσίου Β'. 'Ο 

άσκητικΟς τύπος τοϋ αύστηροϋ τούτου μοναχοϋ ήγαγεν αύτΟν είς σύγκρου· 
σι ν μέ τΟν πατριάρχην Διονύσιον Β', κατά τοϋ όποίου διεξήγαγε τΟν άγώνα 

τοϋ λαοϋ, σκανδαλισitέντος άπΟ τi]ν φιλενωτικην κίνησιν Μητροφάνους τοίί 

μητροπολίτου Καισαρείας καί Επειτα οίκουμενικοϋ πατριάρχου. <(Κεκτημέ
νος την άγάπην και τΟ σέβας τofJ λαού» ό Θεοφάνης, κα3c0ς διηγείται ό Χοο· 

νογράφος, διεξήγαγε τον 11πeρ τi'jς Όρ/Jοδοξίας άγώνα έντόνως. 'Αλλ' ό Διο· 

νύσιος συνεχωοή1Jη καί διετηρή/Jη ε!ς τον /Jρόνον, &φnρέ/Jη δμως ο λόγος 
άπΟ τΟν κήρυκα Θεοφάνη, πρΟς άποσόβησιν νέων σκανδαλισμών. Τότε 

ήναγκάσ{}η Εκείνος νd άποσυρ{}ij πρΟς την μονfιν τi;ς μετανοίας του, περl 

το 1550 βεβαίως, προς τi)ν οποίαν κατέλιπε και τi)ν βιβλιο1Jήκην του, &κο· 
λού{}ως δS είς την Βέροιαν, Οπου κοιμη8εlς Ετάφη μετα τιμών -όπΟ των έκ 

μητρΟς συμπολιτών του 1• 

Ό Θεοφάνης έτιμή/Jη μο το &ξίωμα του Μ. Ρήτορος κα\ φαίνεται δτι 

ηύδοκίμει είς τΟ κήρυγμα. Διέμενεν είς τΟν Γαλατάν, είς 8ν κελλίον τοϋ 

ναοϋ τiiς Χρυσοπηγi;ς, Οπου ώμίλει καί πνευματικώς είρyάζετο. uοτι ητο 
διδάσκαλος δμολογεί ο Υδιος, γράφων προς τον Έρμόδωρον τον Λιiσταρχον. 
ιΗ περισω8είσα σχετικfι Επιστολή του εtναι μέν άχρόνιστος άλλ" άποτελεί 

ύπόδειγμα -Βφους και παρd τάς γενικότητας αύτijς εtναι σαφώς έπιτιμητικη 
- Λ ' Γ ' ξ' "λλ ' ' ·• ' - 'λ θ ' του υσταρχου. ραφει μετα υ α ων: <( ... πεeι μεν Ο'uν ων τrι α η ειq. σvvη-

γορήσαμεv καΙ σvvηγοροϋμεv, διδασκαλικής παeά τifς τοϋ θεοϋ Μεγάλης Έκ

κλησiας τvχ6vτες καθέδeας καΙ θεοκήevκες σφeαγί!Jι τfί τοϋ τελεταρχικοϋ πνεύ

ματος φωτιστικfί άvνάμει σφeαγισθέντες, καllτι σvνηγορήσαμεν θεοϋ διδ6ντος 

ήμίν πρΟς τοϋτο τf;ν εύκαιρίαν, κάν εr σοί γε παντάπασιν άνιαρώς προσπέπτωκε 

καl μέσην πλήττωμέν σοι τf;ν καρδίαν έκ τούτων ... » 2• Πέντε έπιστολαl τοϋ 

Θεοφάνους προς διαφόρους &ποδέκτας έξεδό/Jησαν το πρώτον ύπο του Λα· 

μ(ου άμελ00ς 8 , δι• Ο τρείς Sξ αύτών και δη ή πρΟς τΟν Λιlσταρχον καl 

1 Δ ω ρ ο 1} έ ο υ ΜονεμβασLας, Βιβλίον iσtοριχόν, σελ. 441-4:42. Περί τών 

ταραχών ένεκα τοϋ σκανδαλισμού βλ, Μ. Μ α λ α ξ ο;;, Πατριαρχική •Ιστορία, έν Μ. 

C r u s i ί, Turcograecia, σελ. 168 ( Bonn, σελ. 177,28 • 178,8 ). Γενικώτερον περί Θεο
φάνοuς βλ. Μ. r ε δ ε ώ ν, Χρονικά, σελ. 45 κέξ. Κ. Σ ά 1} α, Νεοελλ. Φιλολοy(α, σελ. 

142 ·143. Τ. Γ ρ ι τ σ οπού λ ο u, 'Ελεαβοϋλκος Θεοφάνης;, είς Θρησκευt. "Ηitικήν 

Έγκuκλοπαιδείαν, τόμ. Ε' ( 1964 ), σ. 552, Α. Μ ο υ σ τ οξύ δ ο υ, Θεοφάνης "Ελεα· 
βοϋλκος και οί μα-&ηtαt αύtοϋ, c •Ελληνομνήμrον >, τ. 10 ( 1847 ), σελ. 615- 623· 

2 ~Α. Μ ο υ σ τ ο ξ U δ ο υ, Μιχαt)λ Λύσι:αρχος η 'Ερμόδωρος Ζακύνtt-ιος, « Έλ

ληνομνήμων,, τ. 10 ( 1847 ), σελ. 609 • 610. 
s Ι ο. L a ω ί i, Deliciae eruditorum ( G. Severi et aliorum Graecorum epi· 

stolae). Φλωρεντία 1744, -σελ. 176 κέξ. 

i\ -_-:~~;:1 •• , _____________ .... ____________ _ 
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hύο προς τον Καισαρείας Μητοοφάνην έξεδόi!ησαν έκ νέου διωρi!ωμέναι '. 
Φaίνεται Οτι ό Θeοφάνης έξεπαίδεuεν έπαρκώς καί σεμνοπρεπώς τοVς 

μαftητάς του. Πόσον τΟν έξετίμων ο15τοι μαρτυροϋν τέσσαρες έκδεδομέναι 

καί σχολιασμέναι έπισωλαί Δαμασκηνοϋ τοϋ Στουδίτου, τοϋ μετd ταϋτα 
μητροπολίτου Ναυπάκτου καt Άρτ'Ι]ς, προς Έλεαβοϋλκον '. Ε[ ναι aχρόνι
στοι καt αί τέσσαρες έπιστολαί, περιέχουν Οι.ιως τΟ μέτρον της παιδεύσεως 

τοϋ γράφοντος, δι' ην ούχl άδίκως έμόχfiησεν ό διδάσκαλός του, δι• δ δικαίως 
ταϋ άπονέμει εύyνώμονα τιμήν ό μα3ητής 3 • •Αλλ' ό ΔαμασκηνΟς δΒν είναι 

δ μόνος μαi!ητης τοϋ Θεοφάνους. Το 1577 δ Θεοδόσιος Ζυγομαλάς ~γραφε 
πρΟς τΟν Μαρτίνον Κρούσιον Οτι ύπijρχον άκόμη τότε 30 μοναχοL μα-3ηταί 
τοίi Θcοφάνοuς. ΜεrαξU αϋτών κατελέγοντο, ύπΟ τοϋ ΧρονογQάφου κατονο
μαζόμενοι, ό Θεσσαλονίκης Θεωνάς 4, ό Τορνόβοu • Αρσένιος 5, ό Μελενίκου 
Με/Jόδιος 6, ό Μονεμβασίας Ίερό/Ιεος 7 κ.d. 

Ή κατάρτισις καt ή 1!εολογικi) παίδευσις τοϋ Θεοφάνους Έλεαβούλκου 
έπιμαρτuρείται άπΟ μίαν άκόμη έπιστολήν του παραμυ3ητικi)ν πρΟς τΟν 
Γεώρyιον Ραούλ, δια τi)ν &πώλειαν παμφιλτάτου υίοϋ 8, καl άπό τΟ ftεολο
γικοϋ πεQιεχομένου σύγγραμμά του <<Δια!qεσις μετα συλλογισμών θεολογικών 

κατα την θεοπαράδοτον ήμών θeοσοφtαν της π{στεως, καθώσπερ οί τής ήμε~ 

1 Α. Π α π α δ ο π ο-ύλο υ • Κ ε ρ α μ έ ω ς, Συμβολαl είς την ιστορίαν -τής Νεοελ
ληνικijς Φιλολοyίας, ΠΕΦΣΚ, tόμ. ΙΖ' ( 1882 · 1883 ), σελ. 605 κέξ. 

2 Αύtό{}ι, σελ. 63-64. Προτέρα άμελεστέρα Εκδοσις ύπό Μ. Γεδεών, είι; 
c Έκκλ. 'Αλή{}ειαν », <t:όμ. Γ' ( 1882 ), σελ. 87 κέξ. 

8 Διά tΟν συγγραφέα τοϋ c Θησαυροϋ » βλ. κυρίως Χ ρ υ σ. Η. Τ σ ί.τ ε ρ, Λό
γιοι •Έλ1.ηνες μετά 'fiιν •Άλωσιν· Δαμασκηνός Στουδί'tης, Γαβριiιλ Σεβήρος, Νικό· 
λαος Κριτίας, έν 'Αf}-ήναις; 1935, σελ. 7 κέξ. 

4 Περί τοϋ άνδρΟς βλ. Κ. Σ ά il- α, Νεοελ. Φιλολογία, σελ. 211-212. Π. Ζ ε ρ
λ έ ν τ ο υ, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται ( 1520- 1578 ), έν τfi c Byz. Zeitschrift », 

τόμ. XII ( 1903 ), σελ. 131 κέξ. Π. Ν. Π α π α γ ε ω ρ y ίο υ, Ό μητροπολίτης Θεσ
σαλονίκης Θεωνιiς ό Α' καi. έργον αύrοϋ μαρτυρολογικόν, c Έκκλ. "Αλή{}εια »

1 
τόμ. 

Λ !ι.' ( 1911 ), σελ. 180. 
5 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, έvi}' άνωt., σελ. 65-66. 
6 Em. Legrand, fνi}' άνωτ., σελ. 166. Μ. Crusii, ένt}' άνω't., σελ. 

482, 589. 
7 Κ. Σ ά & α, ΒιογραφικΟν σχεδίασμα ... , σελ. οα' κέξ. Τ. Γ ρ ι • σ όπου λ ο ς, 

είς Θρησκeυrικην καl Ή6-ικi}ν Έγκυκλοπαιδείαν, τόμ. ~· ( 1965 ), σ. 796 • 798 έν λ. 
8 Άν't. Χ. Xαtζfj, Ot .Ραούλ, Ράλ, Ράλαι, Kirchhain, 1909, σελ. 49-50 

( ό Μ. Ρήτωρ Θεοφάνης μοναχΟς της παραμυ{}ητικijς έπιστολής δεν εtναι τό αύτό 
πρόσωπον πρΟς τόν Μηδεiας Θεοφάνη ). D. D e Ν e s s e Ι, Breujarium et supple
mentum commentariorum lambeianorum sive catalogus aut recensio spesialis 
codicum manuscriptorum graecorum, τόμ. ΑΊ Βιέννη καί Νυρεμβέργη 1690, Ι, 
σελ. 438. Ό Βιενναίος κώδιξ 246 ( φ. 151β • 154) περιέχει τοU Θ ε ο φ άνου ς έπι
στ-ολήν πρΟς τόν αύτΟν Γεώργιον Ραοiιλ c περί φιλοπτωχίας ι ( Α. Χ α 1' ζ η ς, σελ. 50}· 

• 
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τέρας Έκκληcr{ο.ς πνευματοφόροι διδάσr.αλοι nο.ρέδωκαν>> 1• ~Επομένως ή δλη 

δράσις τoii aνδρος fjτo aφιερωμένη ε!ς το κήρυγμα, τaς 1!εολογικaς μελέτας 
καt πι8ανώτατα είς τi)ν διδασκαλίαν είς τi)ν Πατριαρχικi)ν Σχολήν, &σφα· 

λέστερον δΕ και είς ίδιαίtερον κύκλοv ί,δικόν του 2 • Ή κρατοϋσα περL τijς 

διδασκαλίας του πεποίi!ησις είναι, δτι fjτo έραστi]ς τiϊς Άριστοτελικi'jς Φιλο· 

σοφίας, δημιουργήσας παοάδοσιν, διατηρηi!είσαν μέχοις Εϋγενίοu τοϋ Βουλ

γάρεως 8• CH &νάμειξίς του Ομως είς τUς έναντίον του Διονυσίου Β' tαραχας 
φαίνεται δτι συνετέλεσεν ωστε να άναγκασ8iί ό πατριάρχης να τΟν άπομα

κρύντι ίσως και έκ ΚΠόλεως. 

3. ΜΙΧ. • ΕΡΜΟΔΩΡΟΣ ΛΙJ:ΣΤΑΡΧΟΣ. 'Ανήκει ε!ς τον διδασκαλικον ομL· 
λον τi'jς εξεταζομέν'Ι]ς περιόδου δ έκ Ζακύνi!ου λόγιος, !ατρος καt διδάσκαλος 

Μ ι χ α η λ · 'Ε ο μ ό δ ω ρ ο ς Λ Ώ σ τ α ρ χ ο ς, δια τον όποίον ομως aμφισβη· 

τείται έπίσης άν έδίδαξεν ε!ς ΚΠολιν. "Αν aλη/Ιεύn δτι ό πατριάρχης Διο· 

νύσιος ό Β' μετ& τi)ν &ποκατάστασίν του έπε{}ύμει ν· άπαλλαγiί τοϋ Θεο· 

φάνους •Ελεαβούλκου και ήνάγκασεν αύτΟν είς &ποχώρησιν έκ ΚΠόλεως, 

πολv φυσικον είναι ή γνωστή πρόσκλησις τοϋ Λυστάρχου νa ;]ρχετο νa κα· 

λύψn ύπάρχον κενόν, Οσον καl λόγφ τiϊς 8χ8οας τών δύο διδασκάλων ν& 
έξασφαλίσn τi)ν άιτομάκρυνσιν τοϋ Έλεαβούλκου έκ τiiς ένεργοϋ διδασκαλι

κi'jς ζωi'jς. Μας liχει πείσει ή φήμη προ πολλοϋ, γράφει Διονύσιος δ Β' 

πρός τΟν εlς Φερράραν εύρισκόμενον Μιχαfιλ· "Ερμόδωρον τΟν Λύσταρχον, 

«8τι 'Έλλην εl καl σoφlav μετιών». Καt τόν έκάλει έπιμόνως, παρακινούμε· 

νος άπΟ Οσα περl αύτοίJ, καθffiς προσitέτει, τοϋ ώμΟ-συν κολακευtικώς ό 

μητροπολίτης Άργους καt Ναυπλίου κα\ Μιχαijλος δ Σοφιανός'. 

Πότε έστάλη ή γραπτi} και έπίσημος αϋτη πρόσκλησις του Διονυσίου 

Β' δi\ν γνωρίζομεν. Πάσα ή περt Μιχαi)λ · 'Ερμοδώρου Λυστάρχου δημιοuρ· 
γη\tείσα συζήτησις, ώς ποΟς τΟν βίον καl τi]ν δρdσLν τοϋ άνδρός, κινείται 

1 Α. Π α π α δ οπού λ ο υ· Κ ε ρ αμέ ω ς, ενit' άνωτ., σελ. 53 καi. -ύποσ. 3. 
2 Μ. Γεδεών, Χρονικά 1 σελ. 45, 50. Κ ω ν σ τ α ν τ ίο υ τοiί ά.πό Σιναί.ου, 

Βιογραφία καi. συγγρσφαί αί έλάσσονες, σελ. 348. Πρβλ. τ ο iί α υ τ- ο iiι Κωνσταντι

νιάς, σελ. 112. Α. Παπαδοπούλου·Κεραμέως, έν-6-' άνωτ., σελ. 53. Ή 
άμφισβήτησις γίνεrαι μόνον ύπΟ τοϋ Μ. Π α ρ α νίκα, Περί ιijς έν Κ Πόλε ι Πα

τqιαρχικijς :Σχολijς, ΠΕΦΣΚ, tόμ. ΙΘ' ( 1884-1885 ), σελ. 4, τόμ. ΚΕ' ( 1893 ·1894 ), 
σελ. 64- 65, ύποστηρίζοντος; πεισμόνως Οτι ό Θεοφάνης έδίδασκεν είς 'tό οtκημά του 
ίερωμένους μεγάλης ήλικiας. Ούχί άπίi}ανον itεωρείται όtι έδίδασκεν είς τiιν Πα

τριαρχικiιν :Σχολήν και ύπΟ τοiί Μ. Χαμουδοπούλου, έ'ν~· άνωτ., σελ. 69. 
8 Κ. Εύ-&υβούληι;, έν Κωνσταντ(ου Βιογραφία, σελ. 348 σημ. 
4 Α. Μ ο υ σ t οξύ δ ο υ, Μιχαή), ΛιΊσtαρχος, ένσ.• άνωt. 1 σελ. 598 καί Μ. Γ ε

δ ε ώ ν, Χρονικά, σελ. 51. «Μηδb ούv μελλήσας, έλθΑ πρΟς ήμfiς, τών αύτών τοίς σοίς 
όμογεvέσι μεiJέξων, ώv λατίvοις προσοιχόμενος άπολαύεις· έκείvοι μΑν γάρ καl άλλους 

lχοvσι τοVς έκπαιδεύσοντας, 'Έλληνeς δΑ ούκέτω, έγραφεν ό πατριάρχης. 
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έπt &σαφών χρονολογικών δεδομένων. οι έρευνηταt γνωρίζουν τi}ν πρόσκλη· 

σιν, δΕν εlναι δμως σύμφωνοι διd τό άποτέλεσμα αϋτfiς. Εtνα~ δι& τοϋτο 
&νάγκη να έξετασi!οϋν ένδείξεις τινές, σχετιζόμεναι προς τi}ν γραπτi]ν πρόσ· 

κλησιν τοϋ Ληστάρχου. ·Εν πρώτοις αϋτη γίνεται κατd σύστασιν τού ., Αρ
yους καt Ναυπλίου Δωροi!έου. Ούτος έχειροτονήi!η το 1541 ~πο 'Ιερε· 
μίου Α' και εlναι Ο πρώτος Εγκα8ιστάμενος άρχιερε11ς είς Ναύπλιον, μετd 
τi]ν πρόσφατον ( 1540) παράδοσιν τijς πόλεως &πο τοiις Ένετοiις ε!ς τοiις 

Τούρκους 1• Κατ α τα i!τη 1546 καt 154 7 ό Δωρόi!εος &παντg &ς μέλος τijς 
Πατριαρχικijς Συνόδου έπι Διονυσίου Β''· 'Ο κατα τοϋ τελευταίου κινηl!εις 
Συνοδικος Τόμος χρονολογείται &πο Νοεμβρίου 1547 καl είναι προϊον έντό· 
νου άντιδράσεως τών μητροπολιτών Χριστιανουπόλεως Σωφρονίου και 'Άρ

γους· Ναυπλίου Δωροitέου. Ούτοι μάλιστα ύπογράφουν αύτΟν πρώτοι 8• 

ΕΙναι μdλλον &πίflανον νd προσεκάλει ό Διονύσιος τΟν Λήσταρχον, έπι· 
καλούμενος τi]ν γνώμην σφοδροϋ πολεμίου του. Έπομέ,·ως 1j έπιστολi} τοiί 

Διονυσίου Β' προς τον Λήσταρχον πρέπει νa χρονολογηl!iί προ τοϋ Νοεμ· 
βρίου 1547 καt φυσικα οχι προ τοϋ 1546. 'Ο δΕ διδάσκαλος Λήσταρχος, Clν 
•λ.α. " _ο. ' " ' ' λ " δ'δ ξ ' - Θ ' η υεν ανταποκριuεις εις την προσκ ησιν, η συνε ι α ε μετα του ""εοφανους 

Έλεαβούλκου, προ τijς καi!αιρέσεως τοϋ Διονυσίου, η έδίδαξεν έπι βραχiι 

μετά τήν &ναχώρησιν αύτοϋ, δηλ. μετ& τΟ 1548, όπότε καί άναγκαιότερος 
ή το. Τοϋτο τεκμαίρεται και έξ άλλων ένδείξεων '· 

Κατα τd &νωτέρω, λαμβανομένου ϋπ' οψιν δτι δ Μιχαi]λ ·'Ερμόδωρος 
Λήσταρχος καl παίδευσιν σπουδαίαν είχε και τα έλληνικa γράμματα &ποδο· 

τικώς έδίδαξεν είς Χ ίον μάλιστα 5, δφεtλομεν να δεχ800μεν Οτι κατd πάσαν 
πιi!ανότητα καt ε!ς τi}v Μsγάλην Σχολi]ν ΚΠόλεως έδίδαξε. Παρ& τας άσi!ε· 

νείς &ντιρρήσεις, συνηγορούν και άλλοι λόγοι ϋπsρ τijς Ι!ετικijς έπόψεως 6• 

1 Π. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ ο u, "Η άνασύστασις της μητροπόλεως "Αργοuς καi. Να υ~ 

πλίας κατα τό 154-1, ' ' Αitηνά >1 τόμ. ΚΖ' ( 1915 ), σελ. 202 κέξ. 
2 Βλ. π.χ. Α. Παπαδοπούλοu·Κεραμέως, Μαυρογορδάτ!ιος Βιβλιο~ 

6-ήκη, τόμ. Α', έν ΚΠόλει 1884, σελ. 12. Μ i k 1 ο s i c h ·Μ ίi 1 I e r, Acta et Diplo· 
mata, τόμ. Ε', Vindobonae 1887, σελ. 238. 

3 Ε m. L e g r a n d, ένft-" άνωτ., όελ. 89. 
4 Μέχρι Δεκ. 1547 είιρίσκετο είς Φερράραν ό Λήσταρχος. Α. Μ ο υ σ τ οξύ δ ο υ, 

ένft" άνωτ., σελ. 594:. Τόν Όκτ. 1548 έπανερχόμενος έξ 'Ιταλ(ας διήρχετο, κατά τι να 
είδησιν, έκ Ζακύν6-ου. Λ. Χ. Ζ ώ η, Μιχαiιλ "Ερμόδωρος Λι1στάρχης, ΕΕΒΣ, τόμ. 1ς' 

( 1940 ), σελ. 139 · 140. Πρβλ. Φ. Μ π ο u μ π ο u λ ί δ ο υ, Μιχαήλ· 'Ερμόδωρος Δ!\· 

σταρχος, 'Έλλην λόγιος τοϋ Ι ς' αίώνος, c: Παρνασσός > 1 τόμ. Α' ( 1959 ), σελ. 289 • 290. 
5 Αiιτό6-ι, σελ. 287 κέξ. παρακολου&είται ή κα-&' δλου δράσις τοiί άνδρός. 
6 Ή άντίρρησις τοϋ Μ. Π α ρ α νίκα, έν ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΘ', σελ. 4, στηρίζεται 

είς τήν ελλειψιν άποδεικτικοϋ {ιλικοίi διδασκαλικής δράσεως είς τi]ν ΠατριαρχικJιν 

Σχολήν, με τό πρόσ#ετον επιχείρημα Οτι ή πρόσκλησις δεν σημαίνει Οτι έγινεν άπο~ 

δεκτή, δτι ό διδάσκαλος ήλitε και ΟΗ Οντως έδίδαξεν. ·ο Α. Μ ο υ σ τ οξύ δ η ς, 

r;: 
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~'Όταν έκλή{)η eίς ΚΠολιν ώς ίατρΟς ό Λιlσταρχος ύπΟ τοϋ πατριάρχου slωά~ 

σαφ Β' τοϋ Μεγαλοπρεποϋς, δ8ν πeριωρίζeτο-_eϊς άποκλειστικα ίατρικά καttή

κοντα μία μορφη τοσαύτης πνευματικijς &κτινοβολίας 1• 'Ο Λήσταρχος ε!ς 

ΚΠολιν. έδημιούργησs δεσμούς, έΒαύμαζε και τi]ν πόλιν κα\ τον πατριάρχην 

'Ιωάσαφ. Δι • Ο Εγραφεν έν8ουσιωδώς πQΟς τΟν διδάσκαλον 'Ιωάννη ν Ζυγο· 
μαλάν τΟ 1560 έκ Χίου και έτόνιζεν δη ό 'Ιωάσαφ ήτο ό μόνος δυνάμε· 

νος τi]ν έσβεσμένην 8vεκα τijς δεινijς ζάλης φωνi]ν τών 'Ελλήνων ν' άνάψn 
έκ νέου και νά δημιουργήσu λαμπρόν πυρσόν, καt άκόμη Οτι αύτΟς έδοκί· 

μασε «καί παtδsvσιν άναζωπVρfίσαιJ> και γνώσιν τοϋ {}εοϋ να μ~ταδώσrι είς 

τοiις άν{}ρώπους 2• 

Μί-α &κόμη ίσχυρ& άπόδsιξις τών δεσμών τοίί &νδρΟς πρΟς τi)ν παι· 

δείαν τijς ΚΠόλεως εtναι ij περίφημος προτρεπτικη αuτοϋ επιστολή, &πευ· 

Ι!υνi!είσα το 1562 εκ Χίου «τοίς τών •Ελλήνων μετιοϋσι καΙ διδασκομ&οις 

μαθήματα νέοις εύφvέσι τε καl εύγενέσι» 5• Πρόκειται περι τijς καλυτέρας 

&ποδείξεως τοu μεγάλου ζήλου τοiί !ατροϋ καl διδασκάλου Μιχαi}λ ·Έρμο· 

δώρου Λnστάρχου διd τήν πάτριον παιδείαν. '"Όσα κατ· αύτοϋ έξέπεμψεν ό 
αύστηρΟς Θεοφdνης ~Ελεαβοϋλκοι; πρέπει ν· άποδώσωμεν πρώτον είς τΟ Οχι 

άσύνηi!ες φιλολογικον και Ι!εολογικον π•iσμα τών λογίων τijς Τουρκοκρα· 

τίας κατ• άλλήλων. ''Ίσως έδώ Εχει τi]ν άQχήν του -ι:οϋτο. Τό σuνηντήσαμεν 

όλίyον ποοηγοuμένως ε!ςτi}ν έπίi!εσιν 'Ιουστίνου Δεκαδύου κατα τοϋ Μ. 

Ρήτορος Άντωνίου τοu Καρμαλίκη. Δεύτsρος λόγος εtναι ό φόβος τοϋ αuστη· 

έ'νιt• άνωτ., σελ. 598 ~ 599, δέχεται δtι πι#ανώς έδtδαξεν είς ΚΠολιν ό Λίψταρχος. 

·ο Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 50~ 52, ούδεμίαν άμφιβολίαν έ'χει δτι έδίδαξε με· 
ταξiι tών έτών 1546 ~ 154:7 fι συνεδίδαξε μετά. 'tΟϋ ~εοφάνοuς, στηριζόμενος εtς .τούς 

χρονικοiις {ιπολογισμούς Ν, Κ α τ ρ α μ η, Φιλολογικd άνάλεκτα Ζακύνit-ου, έν Ζακύν{}φ 

1880, σελ. 240 κέξ. Τiιν γνώμην "tOίi rεδεών άποδέχεται καi ό κα#ηγ. κ. ""Α μαν

τ ο ς, ·π παιδεία είς τiιν Το1JρΚοκρατουμένην Χ ίον, « 'Ελληνικά~, tόμ. r' ( 1930 ), 
σελ. 382. Πρός τiιν βποψιν αίιηlν έ'χοuν σuνταχitη γενικώς πλέον αί γνΟΟμαι: Κ. 

Σ ά it α, Νεοελ. Φιλολογία, σελ. 143. Μ. Χ α μ ο u δ οπού λ ο υ, εν-ιt-" άνωt. σελ. 70. 
Χ ρ u σ. Π α π α δ ο π ο U λ ο u, Ή "Εκκλησία καi. ή έλλην. παιδεία κατd τού; μετά 

-ι:iιν "Αλωσιν χρόνο1Jς, 'Πρακτικό. τής 'Ακαδημίας • Αit-ηνών >1 -ι:όμ. Ι' ( 1935 ), τeϋχ. 
Λόγων, σελ. 36. Τ. r ρ ι τ σ ο π ο U λ ο 1J, rένου' Σχολiι Μεγάλη, εtς Θρησκεuηκiιν 

καί Ή-&ικήν 0Εγκυκλοn:αιδε,αν, -ι:όμ. Δ' ( 1964 ), στ. 310. 
1 Τοιαϋtα περιέχον'tαι εtς έπιστολi]ν άχρονολόγητον Ίωάννοu τοϋ Ζυγομαλά. 

Βλ. Μ. Π α ρ α ν ί κ α, "Ιωάννης ό Ζuγομαλάς καί Μιχαήλ ~ "Ερμόδωρος ό ΛiJσταρ· 

χος, ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΑ' ( 1876 • 1877 ), σελ. 3d, πρβλ. σελ. 42 · 43 καl Turcograecia, 
σελ. 216. 

2 Μ. Παρανίκα,·εν-&"-&νωτ., σελ.40·41. Πρβλ. Φ. Μποuμπονλίδην, 

βν#" άνωτ., σελ. 290 ~ 291. 
a_ Μ. Π α ρ α νίκα, "Ιωάννης ό Ζuγομαλάς καi. Μιχαiιλ ~'Ερμόδωρος ό ΛiJσ-ι:αρ

χος, εν&' άνωτ., σελ. 44- 45 Πρβλ. t ό ν α ύ 't ό ν, έν tiί 'Revue des Etudes Grec· 
ques •, τόμ. ΧΙ ( 1898 ), σελ. 302. 
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ροϋ όρfiοδόξου Θεοφάνους, Οτι ot είς τfιν Δύσιν καταφεύγοντες καl έπανερ~ 
χόμενοι μετd σπουδdς είς τα Ηληνικα κέντρα τiiς Ίταί.ίας Sχοuν, ρευστfιν 
χριστιανικήν συνείδησιν. Τοϋτο σαφώς άποκαλύπτει γενικώς μΕν τΟ περιεχό· 
μενον τών Επιστολών τοϋ Έλεαβούλκου, τών &ναφερομένων είς τΟν ΛΌσταρ~ 

χον, διότι γέμουν δπαινιγμών, άλλα καl ή φράσις «άσωφρόνιστας δαiJλας έκεί

Ροv τού Λασκάeεως>> ι, προφανώς τοϋ διδασκάλου του ·rάνου, μαρτυρεί τfιν 

άνησυχίαν τοϋ Θεοφάνους δια τήν γνησιότrιτα τiiς πίστεως των κατd τα 

άλλα δεινών έλληνομα{}ών μα{}ητών τών χολλεγίων της Έσπερ(ας. 

ΟΒτως ή aλλrος δ Μιχαi]λ- Έρμ6δωρος Λήσταρχος φαίνεται οτι διετη· 

ρήftη πιστΟς τfjς όρ{}οδοξίας και ήτο έλληνιστi)ς δόκιμος, ίατρΟς καl διδά

σκαλος ούχl τυχαίος. cH πρΟς τούς φοιτώνtας είς ΚΠολιν νέους Επιστολή 

του φαίνεται Οτι έπροξένησεν Εντύπωσιν. Δι· δ διεσκευασμένη ύπΟ Θεοδο· 

σ(ου Ζυγομαλ&: &πεστάλη προς τοiις μα{}ητaς της Τυβίγγης, δσοuς έξεπα(δευεν 

δ Μαρτίνος Κρούσιος'. 
cH σοφία, ή έπιστήμη καl ή άλήftεια δι& η)ν ψυχήν, λέγει είς τήν άρ~ 

χήν τής Επιστολής του ό Λύσταρχος, είναι δπως τΟ φώς είς τ& μάτια, λαμ· 

πρύνουν καl καftιστοϋν τέλειον τΟν νοϋν. Kal δ πως ό t]λιος «άφθ6νως άπανΛ 
ταχοϋ γης lπιχέει» τΟ itείον αύτοϋ φώς, Ετσι τήν σοφίαν «ή περl τα μαθ?}
ματα κai λ6γοvς μελέτη τε κui σπουδη χο(!ηγεί!!. 'Εν συνεχε(q; λέγει οτι ii 
τών Ονταιν Οvτως έπιστήμη κάμνει ftείον τΟν •·οϋν καl τοϋ δίδει τήν ίκανό· 

τητα νd βλέπn κα{}αρ& και ν& κατανοU Οσα τούς άλλους διαφεύγουν, τΟ δΕ 
άπό τfιν άλή3ειαν καl τi}ν έπιστήμην προεοχόμενον φώς είναι πλήμμυρα 

καl δι· αύτΟ ot άρχαίοι τΟν Επιστήμονα προσηγόρευσαν φώτα, «Ι:iτε τό καθα

eόν καl &κt)ρατον φώς της ψυχfjς μεθ' έc.vτού nεριφ(:οντα», έν άντι8έσει πρός 
<<'toVς έν dγνοίq. σvμβιοiJvτας βροτο6ς», διότι τούτους έf}εώρουν φ{Jαρτοiις καΙ. 

σκοτεινούς, άφοϋ «τ'fιν φθοραv μεθ' έαvτWν καl τΟ δέους αfτιαν σκότος lχουσί τε 

καί περιφέρcwσιν». eΕπόμενον εlνuι, κατόπιν αύτων, νd χαίρn Οποιος μανflά

νει Οτι εύρίσκεται Εν φωτί, νd φοβi)ται δΕ ό άγνοών, διάγων έν σκότει. «Τό 

δεινόν σκότος, συνεχίζει, ηjς &γνοLας και τού ψεύδους ό Χριστός έξήλασε, 
λόγος κal σοφία και άλήθεια δια τούτο καλο6μενος>>. Δf:ν ύπάρχει άνftρrοπος, 

προτιμώ ν τΟ σκότος άπΟ τΟ φώς . ., Ανευ έπιστήμης κάl άληftείας και λόγου, 
δl:ν Μ διέφερε κανεiς τών &λόγων. Π&:ν ο, τι χα χ ον χαραχτηρ(ζει τi]ν ζωήν, 

/.έγει, εtvαι προϊΟν τijς άγvοίας, αύτΟ κάμνει τi}ν ψυχiιν ν& τυφ/,ώττu. Καt 

συνεχίζει έπ\ λέξει ώς έξης: 

1 Ι ο. L a m i i, Deliciae eruditorum ... , σελ. 177, 193. "Ας μη iιποtιμfiται ή 

προσωπικότης toίi Θεοφάνους, χαQακτηριζομένοu ώς σοφωτάτου χαί. λογιωτάτοu έν 

tερομονάχοις ύπΟ Φραγκίσκου Λάσκαρη, γράφοντος πρΟς Μ. Κροίισιον. Βλ. Turco. 
graecia, σελ. 308. 

2 Μ. π α ρ α~ ί Υ. α, εν~· άνωτ. I σελ. 44. 45. 

1 
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«Τούτο τοίνvν τΟ τfi ψυχfί αίτιον σκότο-υς, Ιi.τ:ε πόρρω θεού βάλλον καl 
τfί &ληθεί σοφ{'f Χριστφ τφ &ληθεί Θεψ πολέμιον, ifι τijς παλαιaς 'Ελλάδος 

άξιοι νεανίαι, μvσαττόμενοι άποδιοπομπείσθε, θεψ γιlρ έχθροVς ποιeί τοVς 

έχοντας κάν τοίς άνθρωπίνοις lleγοις άπορείν δ.πανταχού καl ίλιγγιfiν Εργάζε

ται, καl τΟν νούν τοίς μαθήμασι καl λόγοις ήδέως προσέχετε μηδiν άμελούν

τες καl τοϋ τών καλών άπάντων αίτίου πόνου άπρlξ έχεσθε, μ1}τε νύκτωe μ1]τε 

μεθ' ήμέeαν &.νιέντες· ώς γιlρ οί πρΟς ρεύμα ποτάμιον έν άκατlφ φερόμενοι, 
αν βραχύ τι τού πονείν καl έρέσσειν παύσωνται, οίχι:wται φερ_όμενοι τfί βίq. 

τοϋ eεύματος, ούτω και οί περl -roVς λόγους πονούντες, αν tiπuξ λαβΎjν ήδο

νυ.ίς η τρυφfί η eαθvμict παeάσχωσι, κατιJ. κρημνού φέeονται τfί κaκtct ηjς 

φύσεως ώθούμενοι καϊ:d πρανούς καl αίσχρώς έκτραχηλιζόμενοι. Τά γdρ 

καλd και τίμια πάντα μελέτr; και πόνφ oilχ 1}δυπαθείq. και ραθvμίq. κτiiσθαι 

καl διατηρείσθαι φιλεί. cΥμϊν δέ, iJJ φ!λοι λόγων 'Έλληνες νεανίαι, Χeιστdς ό 
λ 

f I f f 
ογος και σοφιq. προσαγορεvομενος ... >>. 
Ή συνέχεια toίi προσφωνήματος στρέφεται πρΟς τΟ Ενδιαφέρον τοίί 

χορηγοϋ καl κηδεμόνος καί ύποδεικνύει τΟ χρέος τών μα-3ητών να μη φα

νοϋν &νάξιοι της προστασ(ας έχε(νου ( τοϋ πατριάρχου 'Ιωάσαφ Β'), διι\ 

τοιούτων: << ••• έν μόναν Vπομνήσω ύμfiς, μηδεμίαν ήμίν έτι του μη πονείν λε!

πεσθαι σκfjψιν τοιούτου εύτυχήσασι χορηγού καl κηδεμόνας καl εί γε τών μα

θημάτων μη &ν&ξια πράττειν βούλεσθε ( ού γd(} λ6γοις μ6νον &λλιJ. καi [ργοις 
:τιρέποvσιν ή φιλοσοφ!α κοσμεί τοVς έραστd.ς έavτfjς), πρός Εν τούτο μόνον άφο
ρδ:rε σκοπαϋντες, δπως μ1} τfjς πραθυμLας αύτοiJ dνάξιοι φανfj-r:ε και της εύ-

' , L Τ' , " , ποιιας αχαριστοι ... >>. ο περαιτερω εγκωμιον τοϋ φιΛομούσου άνδρΟς πλέκε~ 

ται άριστοτεχνικώς, μνημονεύεται καl ό <<καθηγητijς>> τών νέων Ι. Ζυyομα· 

λdς, διότι μετd τοϋ πατριάρχου «τd dπομαρανθiν ήδη τών λόγων και &ρετών 

φώς εlς πvρσdν &νάψαι λαμπρdν άμφότεροι πειρώνται)}. Ύ ψηλόφρων γνώμη, 

καλλιέπεω καi άγαftη διά-&εσις μετU γλώσσης σαφοϋς έμπνέουν τΟν κάλαμον 
τοϋ διδασκάλου. 

π ~ ' ι: _Q.~ "' ' ~ ρεπει να uπουεσωμεν οτι το περιεχομενον τfjς παοούσης έπιστολiϊς 

προσεφέρ{}η ε!ς τοiις τροφ(μους της Πατριαρχικης Σχολης χα\ έξ άλλου νι\ 

συμπεοάνωμεν και πεοi τήι; διανοητικiϊς αύτών άναπτύξεως, έφ• Οσον ήσαν 
ι: ' • " , ~ " ικανοι ν αφομοιωνουν τοιουτου ειδους κείμενα. 

-·--------------l--------------
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Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΖΥΓΟΜΑΛΑ 

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ. Στενώς συνδέεται μ/; τiιν ϊστορίαν τοίί 

Ο!κουμενικοϋ Πατριαρχείου και τi'jς ΠατQιαρχικijς Σχολi'jς το ονομα των 
"Ιωάννου καl Θεοδοσίου Ζυγομαλιi, πατρΟς και υίοϋ. Περί τούς δύο τού· 
τους Λογίους ιϊνδρας, όφφικιούχους καl διδασκάλους, έκινή{}η έπαρκώς καl 
ίκανοποιητικώς ή Ερευνα, κάλαμοι δ8 δξυγράφοι άπετύπωσαν τ&ς μορφ<lς 
α~των δια ζωηρών χρωμάτων'· Δι' ο δεν καllίσταται άναγκαίον να γίνn έξαν
τλητικος λόγος δια τον βίον καΙ τiιν δριiσιν τrον δύο Ναυπλιέων, /Ja περιΟ' 
ρισ/Jίi δ/; 1j παροχiι των πλέον άπαραι τήτων στοιχείων μέχρι τοϋ σημείου, 
δι • ού διευκολύνεται ή γενικωτέρα τοπο{}έτησις τών άνδQών τούτων ένiΟ-ς της 
έξεταζομένης περιόδου. Είδικώτερον ένδιαφέρει τiιν παροϋσαν /Jεώρησιν fι 
παρουσία και 1i συμβολiι πατρος και υ!οϋ Ζυγομα1.α ε!ς τiιν δργάνωσιν στε
ρεωτέρου {}ρησκευτικοϋ καl πνευματικοϋ βίου &πΩ τών μέσων τοϋ Ιιϊ' αtώ·_ 
νος καί έφεξtlς καl δη ή ένεργΟς δρdσις αύτΟΟν εϊς τd παιδευτικό πράγματα 
τijς ΚΠόλεως και τοϋ fJπo δουλείαν 'Ελληνισμού. 

Ό Ί ωά ν ν η ς Ζ υ γ ο μ α λ α ς έγεννή/Jη το 1498 ε!ς το ένετοκρατούμε· 
νον Ναύπλιον. 'Η παράδοσις τi'jς οΙκογενείας άνijγs τiιν &ρχi}ν α~τijς ε!ς τον 
ΙΓ' αίrονα ~κ τινος εύγενοϋς ϊππότου των Ά/Jηνrον. Γνωρίζομεν πάντως κατ' 
Ονομα τΟν πατέρα τοϋ •rωάννου Εύστά3ιον, υίΟν ·rωάννου, έγκατεστημένον 
εtς Ναύπλιον έξ :w Δργους. Τούτου ό πατήρ Μιχαfιλ έκαλείτο καt εtναι ό άρ
χαιότερος των Ζυγομαλάδων ονομαστικώς γνωστός. Ύ πετέ/Jη οτι ό 'Ιωάννης 

ι "Ας σημειαι{t<fi εύftίις άμέσαις ή κuριω-;έρα περί των Ζυγομαλάδων βιβλιογρα· 

φ(α χρησιμοποιοuμένη καL συμπληροuμένη περαιτέρω. 'Εν πρώτοις έξεικονίζουν έαυ
-tού; οί ίδιοι δύο άνδρες μΕ Οσα έπισtέλλουν πρός διαφόρους καί δi) πρΟς Μαρtίνον 
Κρούσιον, πε-Qιλαβόντα είς ti)ν Turcograeciam (περαιτέρω αί παραπομπα( }. •ο 
ό;ίις διάλογος ώς n:ρΟς τΟν χρόνον έγκατασtάσεως τfις οίκογενείας και liλλα τινΟ. με
ταξύ Β. Μυστακίδου καί Μ. ΓεδεΟΟν περιλαμβάνεται εtς τα γνωστό. καt κατ", έπανά
ληψιν ήδη καί. έφεξης σημειούμενα μελετήματά των. ΒασικΟν μελέτημα Ε m i 1 e 
Le g r a n d, Notice Biographique sur Jean et Theodose Zygomalas, Παρίσιοι 
1879, σσ. 210. • Ακολού{}-ως : Κ. Ι. Δ υ ο β ο u ν ι ώ τ ο υ, Θεοδόσιος Ζυγομαλd.ς, c Θεο· 
λογία ;.

1 
τόμ. Α' ( 1923 ), σελ. 18 · 37, 141-266. Κ. Σάο&α, Νεοελ. Φιλολογία, σελ. 

176-177, 183·184. Γ. Ζαβίρα, Νέα 'Ελλάς, σελ.116-117, 122-124. Π. Ζερ· 
λ έ ν τ ο υ, Παραλειπόμενα έκ τοϋ οίκου Ζυγομαλd., έν • Αο&ήναις 1923. Β. Α. Μ υ σ τ α· 
κ ί. δ ο υ, Ι. Ζυγομαλd. Λόγος έν τfi Παμμακαρίσtψ ΚΠόλεως, «θεολογία » 1 τόμ. ~· 
(1928), σελ. 174 κέξ. Τ. Γρι1:σόπουλος, είι; ηlν Θρησκευτικi)ν καί •Η&ικi)ν 
'Εγχuχλοπαιδείαν, tόμ. Ε' ( 1964 ), σ. 1232 ·1234. 
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η'!" τ ί ρ ~ ~ 1 'Α"' δ' '!" 2 '!'Η λ ·· ' ' ., ' ~ ί -ο ε ευ':! • Μα εν ητο . το αικος και εφερε το οφφ κιον του νοταρίου 

τijς μητροπόλεως Ναυπλίου, έκ των εΙσπραττομένων δε δικαιωμάτων άπέζη 
ό ~Ιωάννης τfιν οίκογένειάν του. eH μόρφωσις τοϋ άνδρΟς ύπi)Qξεν άρτία. 
Ε!ς τiιν γενέ/Jλιον πόλιν έδιδάχ/Jη τa έγκύκλια μα/Jήματα, fJπo διδάσκαλον 
' 'Α ' 'Α 'λ ' " 'Ι ' τον ρσενιον ποστο ην και ετερον ωαννην Φορέστον, παρδ: τοϋ όποίου 

έδιδάχ{}η τfιν λατινικήν. Τρίτον τιvα διδάσκαλον μνημονεύει άνωνύμως ό 
'Ιωάννης ε!ς τον βίον Σταυρακίου Μαλαξοϋ. Συμμα/Jητην ε!χε τον Φραγκί· 
σκον Πόρτον 8 • 

Τ aς σπουδας αfJτοϋ ό 'Ιωάννης Ζυyομαλιiς συνεπλήρωσεν ε!ς Πατάβιον •. 
"Ε ι ο'σα 'ε' ' ' ' " δ' ' π π τη παρετεινε την παραμονην του εκεί εν γνωQιζομεν. Ή παί-

δευσίς του Ομαις ύπfjρξεν άρτία. Καi καitWς tta ίδωμεν fίτο γνωστΟς είς τοVς 
κύκλους των λογίων τijς έποχi'jς του ~ξω τοϋ Ναυπλίου. Το 1540, όπότε 
παρεδό/Jη 1i πατρίς του άπο τούς Ένετοiις ε!ς τοiις Τούρκους, ό 'Ιωάννης δsν 
έγκατέλιπε τi)ν πόλιν, άλλα συνsταλαιπώοησε μετα τών κατοίκων και τοϋτο 
άποτελεί τίτλον τιμijς δι' α~τόν. Το 1546 εfJρίσκετο ε!ς 'Αγκώνα. 'Εκεί 
συνήντησεν αϋτΟν ό Καισαρείας Μητροφάνης χατευ11υνόμενος ε1ς Ρώμην μS 
τi)ν γνωστfιν άποστολήν τijς συναδελφώσεως χαl τΟν έχρησιμοποίησεν ώς 
βοηιιόν, διότι {jτο γνώστη; τijς !ταλικijς γλώσσης. Ή μεταβολiι των πραγμά· 
των είς Ναύπλιον συνετέλεσεν &στ ε τΟ όφφίκιον τοϋ νοταρίου έδό{}η εϊς τι να 
!ερέα Ίωάννην Γαβαλιiν. Δι' ο έν/Jέρμως ~γραφεν ό Μητροφάνης προς τον 
πατριάρχην Διονύσιον Β', ύπερεπαινών τΟν ζijλον τοϋ 'Ιωάννου χαι ζητών 
ίνα ή 'Εκκλησία Οχι μόνον έπιβεβαιώσn τΟ κεκτημένον όφφίκιον τοϋ νοτα· 
ρ(ου <iλλa καi μεγαλυτέραν τιμ ην ίiπιβQαβεύσιι είς αύτόν 5• 

Έπέστρεψεν ε!ς το Ναύπλιον ό 'Ιωάννης άλλα δεν εiJρισκε πλέον το 
πεδίον κατάλληλον προς δριiσιν. Α! γνωριμ(αι του i'iλλως τε ε!χον α~ξη/Jij. 
Τον Σεπτέμβριον 1549, άπαντών ε!ς φιλικiιν πρόσκλησιν των έν Ζακύν/Ιcρ 
φίλων του να fπισχεψ&ύ τi)ν vijσov, έyvώριζεν είς αύτούς Οτι ό πατριάρχης 
καλών είς σύνοδον τους άρχιερείς δια τα <<νεωστl άναφυbτα σκάνδαλα» έκά· 
λει καl έκείνον να παQευρε\Jfi. (Υπελόγιζεν δτι τΟ φttινόπαιρον, Οτε {}& έπρα· 

1 έm. Legrand, έν{}' άνωτ., σελ. 8, 85-86. 
2 Χ ρ υ σ. Π α π α δ οπού λ ο υ, •yπηρξεν ό 'Ιωάννης Ζuγομαλaς ίερεύς. « Βu-

ζαντίς », τόμ. Β' { 1910 ), σελ. 414 κέξ, ' 

~ 3 ~ t. G e r 1 ~ c h, Tagebuch, σελ. 274, 304. Turcograecίa, σελ. 520. Περi 
του, Πορ'fου βλ. Ε m. L e g r a n d, ΒΗ XV- XVI s., τόμ. Β', σελ. VII· ΧΧ. 
Προσft-ες J ο s e p h S t u r m, Beitrage zur Vίta des Humanisten Franciscus 
Portus { 1511-1581 ), έν « Programm des Κ. Neuen Gymnasiums zu Wiirzburg 
fίir das Studienjahr 1902/1903 •, Wiirtzburg, 1903, σελ. 3-30. 

4 Μ. C r u s i i, Turcograecia, σελ. 205. 
5 Αύτόilι, σελ. 288-289. Πρβλ. Ε m. L e g r a n d, Ν ι· λ 11 12 ο ιce ... , σε . - , 

"Η έπιστολη χρονολογείται άπό 12 Mαtou 1546. 
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γματοποιείτο .η σύνοδος, {}(ι μετέβαινε μετ& τΟ πέρας αlιτijς είς, ΖάκuνΗον 1• 

• Ατυχώς δΕν Εχομεν σαφείς περαιτέρω είδήσεις οϋτε γνωρίζομεν περί πο(ας 

συνόδου πρόκειται. Διότι, μετ& τΟν γνωστΟν κατd: Διονυσίου Β' Τόμον κατά 
Νοέμβριον 1547, ~κινείτο διa δευτέραν φορaν ό αϋστηρος πατριάρχης Ίερο· 
σολύμων ΓεQμανΟς είς συγκρότησιν συνόδου καί καταδίχην τό1ν σκανδάλων 

τοϋ Διονυσίου ΒΊ βαρυνομένου δι& τi)ν αϋξησιν τfjι; καθολικiίς προπαγάν· 

δας καί την άνοχ1}ν αύτijς άλλd καί δι& τfιν πρΟς τους κρατοϋντας προσφορdν 

ηϋξημένου ποσοϋ χρημάτων. 'Ομιλεί ό 'Ιεροσολύμων Γερμα,•ος περl συγκρο· 

τήσεως συνόδου καί ή άχρόνιστος πρόσκλησίς του τίftεται είς χρόνον όλίγον 

μεταγενέστερον τοϋ Συνοδικοϋ Τόμου ( Νοεμ. 1547) •. 'Ομιλεί καl ό Ζυγο· 
μαλaς περl προσκλήσεώς τοu ε!ς σύνοδον λήγοντος τοϋ 1549. Όφείλομsν νa 
ύπο8έσωμεν δτι, &μα έξασφαλίσας Διονύσιος ό Β' τfιν ύποστήριξιν τών κοα· 

τούντrον, δια τfiς προσφοράς χρημάτων, πρΟς παραμονήν του ε'ίς τόν πατριαο· 
' _(ι ~ • '"_(ι 'λ ' ~ ~ ~ δ ' ' 'ξ δ χικον υQονον, ουτος ηυε ησε να κατοχυρωσυ αυτι 1 ν ια νεας πρα εως, ια 

τοϋτο συνεκάλει σύνοδον άφωσιωμένων εϊς αύτόν άρχιερέων καl λοιπών προ· 
σώπων, πραγματοποιη-3είσαν ίσως. ΧαρακτηριστικΟν πάντως εiναι Οτι ό 

Ίωάν>ης Ζυγομαλaς πρlν είσέλ{}n &χόμη sίς τ~ν ΚΠολιν, i'iχει είσέλ{}ει i]δη 

είς τας μηχανορραφίας -τών ξένων προπαγανδιστών s. 
Τ&ς κινήσεις τοϋ 'Ιωάννου μέχρι τfiς Εγκαταστάσεώς του εϊς βασιλεύου· 

σαν δεν παρακολου-6οϋμεν μετ· άκριβε(ας. ~ Αναφέρεται Οτι διδάσκοντα αύτόν 

είς Ναύπλιον οf}κουσεν ό πατοιάρχης 'Ιωάσαφ, διατελών διάκονος ή γραμμα· 

τε\ις τοϋ πατριάρχου ~Ιερεμίου Α'. "'Αν τοϋτο άλη-3εύυ. φαίνεται δτι ή φήμη 
τοϋ Ζυγομαi.ιi ήτο εύρύτερον διαδεδομένη. ·Εν συνεχείg παραδίδεται Οτι ό 

~Ιωάσαφ γενόμενος μητροπολίτης Άδριανουπόλεως μετεκάλεσεν Εκεί τΟν 

διδάσκαλόν του καl τοϋ άνέθεσε διδασκαλικόν εργον •. Δεν γνωρίζομεν πότε 
συνέβη τοϋτο οίJτε κιiν τΟν άκριβii χρόνον τfiς &ρχιερατείας τοϋ Ίωάσαφ είς 

Άδριανούπολιν γνωρ(ζομsν. τί{}εται α~τη μεταξu τών ~τών 1535 · 1555, 

1 Em. Legrand, Notice ... , σελ. 91-93. 
2 Χ ρ u σ. Π α π α δ οπού λ ο u, Σχέσεις όρ{}'οδόξων καί Λατίνων κατό. τΟν ι ς' 

αίώνα, c Θεολογία:., τόμ. Γ' ( 1925 ), σελ. 97 κέξ. Τ. • Α-&. Γ ρ ι τ σ οπού λ ο υ, 'Ο 
'Ιεροσολύμων Γερμανός, ΕΕΒΣ, τόμ. ΚΗ' ( 1958 }, σελ. 412, δποu καi. ή άναγραφο
μένη βιβλιογραφία. Πρβλ. τ ο iί α U τ ο ϋ, Μονiι Φιλοσόφοu, έν Ά-6-ήναις 1960, σελ. 239. 

s Πρέπει να {ιπογραμμισ<&ίί ή άσ{)'ενi]ς Οψις τών πραγμάτων κατό. τfιν έποχ1)ν 
αύτi)ν είς τiιν ζωiιν τfις ΚΠόλeως, ταύτόν είπεiν τοU Γένους. Τα έργα καl αί ήμέ
ραι Διονυσίου ΒΊ Καισαρε(ας Μη'tροφάνους, Μιχαi)λ ΚατακοuζηνοU καl άρχον'tο· 
λογίου yενικώτερον έβάρuνον πολiι είς την ζω-ήν τοϋ ύποδούλοu Έλληνισμοϋ καί 

δuσtυχώς έβάρυνον άρνητικώς. 
4 Turcograecia, σελ. 336. Μ. Γεδεών, Ίωάσαφ Β' ό Μεγαλοπρεπής, c "Η με· 

ρολόγιον της ι Ανατολής t I Ε τ. Β' ( 1883 ), σελ. 24:2 κέξ. τ ο v α ύ τ ο v, Χρονικά, 
σελ. 53. 

30·4·1966 
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με-3~ δ ό 'Ιωάσαφ άνfiλ-3εν είς τΟν ο'ίχουμενικΟν θρ-όνον 1• eιΟτι δ φιλόμου· 

σος 'Ιωάσαφ έκάλεσε τΟν ~Ιω. Ζυγομαλίiν εϊς 
3 

Αδριανούπολιν δύσκολον καl 

άνωφελες {}ι] fίτο ν' άμφισβητήσn κανείς, έφ' δσον και δ Ζυγομαλdς έπεitύ· 

μει να μετατοπισ{}fi άπΟ τό Ναύπλιον καl 8yγραφον ύπάοχει πρός πίστωσιν. 

•Ολίγον πι-3αν0ν δμως εlναι δτι ό ~Ιωάσαφ ύπt]ρξε μα{}ητfις τοϋ ΖυyομαJ,d 

είς Ναύπλιον, κα{}' Ί]ν Εποχfιν ήτο προσκεκολλημένο; ε'ίς τi)ν ύπηρεσίαν 

Ίερεμίου τοϋ Α' καl Εφ~ Οσον fίσαν περίπου τfiς αύτfiς ήλικίας άμφότεροι 

ούτοι, ό 'Ιωάσαφ καl δ Ζυγομrι/,dς. 'Εν τοσούτφ &ς μητροπολίτη; ~Αδρια· 

νουπόλεως ό 'Ιωάσαφ εtς ΚΠολιν διαμένων 8γραφs προς τον διδάσχαλον είς 

τi}ν πρωτεύουσαν τi;ς έπαρχίας του μεταξU CJ.λϊ.ων: «τοVς δi μαθητδ.ς πρdς 
θεού μη &μέλει· άλλΟ. πάσn δυνάμει lν έπιμελείq. καl καθαρij, σvνειδήσει σπού

δασαν· καl τοVς τού κελλίου καλοΥ'ι}ρους άεl. lπl τΟ κeείττον νουθέτει ... » ( 18 
Mαtou 1555) 2• 

Κατόπιν τών άνωτέοω, εύρίσκομεν πολ\ι φυσικΟν ώ; πατριάρχης πλέον 

ό •rωάσαφ νd μετακαλέσn τΟν δοκιμασμένον διδάσκαλuν εϊς ΚΠσλιν. Φαίνε

ται δτι τΟ 1555, δτε αϋτΟς άνελάμβανε τα ήνία του πνευματικού σκάφους, 

μετ α τdς ταραχ&ς που Εμεσολάβησαν και Εσκανδάλισαν τΟν κόσμον I παQΟυ

σιάζετο κάμψις μικρ& εϊ; τd παιδευτικd πράγματα, διότι μετα τοVς Θεοφάνη 

τΟν ~Ελεαβοϋλκον καl Μιχαfιλ- ~Ερμόδωρον Λήσταρχον, έφ• Ο σον καl οί δύο 

εΜδαξαν ε!ς τ~ν ΠατριαρχικiJν Σχολήν, εσημειώ/!η μικρον διάλειμμα ε!ς τi]ν 

μέχρι τοϋδε στα-3ερ<Χν πορείαν αϋτi;ς, ίδίως ώς πρός τfιν σχολαρχίαν. Καl δ 
•Ι 1 Υ " ~ "' λ ' δ ' λ' λ' ωασαφ ητο ανι1 ρ οντω; μεγα οπρεπης, πεπαι ευμενο;, ογιος, φι σμουσος 

καl φιλόκαλο;, ώς τοιοίiτος δε δSν ήτο δυνατΟν ν· άφt}σu νd χρονίσu τfιν 

έπείyουσαν αύτi}ν ύπό-3εσιν. Έφ• Ο σον ό Μιχαiιλ- ιΕρμόδωρο; ΛUσταρχος 

ύπηρέτει πλησίον τοϋ ·rωάσαφ ω; ίατρός, {}d ήτο άδιανόητον να μη καλύ
πτn αϋτος το ύπάρχον κενον sίς τ~ν σχολαρχίαν τijς Πατριαρχικijς Σχολijς. 

ΤΟ ποόβλημα Ομως έτίitετο, άφ' ή; Εκείνος &πεμακρύνετο. Δυστυχώς τα 
πράγματα παρουσιάζονται έvτελώς συγκεχυμένα, έλλείψει άσφαλών χρονολο· 

γικών ~νδείξsων. 'Ακόμη δΒν είναι βέβαιον, llv ό Λτ]σταρχος ήλ{}sν οντως 

ώς ίατρός, πότε και μέχρι πότε παρέμεινεν είς ΚΠολιν. ΤΟ μόνον βέβαιον 

ί • ' 'Ι ' • 'λ ' 'Ι ' Ζ λ"' '" ' ' ' ε ναι, οτι ο ωασαφ εκα εσε τον ωαννην υγομα αν αμεσως μετα τηV 

έν-3ρόνισίν του, δηλ. τΟ 1555, καl άκόμη Οτι μέχρι τής Εγκαταστάσεως τοϋ 
Ζυγομαλii παρετηQή{}η βραχεία 8λλsιψις σχολάρχου. Ταϋτα συμφωνοϋν καl 

προς οσα προς τον Μαρτίνον Κρούσιον τ~ν 7 Άπριλίου 1581 i'iγραφsν είς 

μακρaν ~πιστολ~ν ό Θωδόσιος Ζυγομαλiίς. • Αποσπώμεν εξ αύτijς τa εν δια· 
φέροντα ήμιiς έδώ ταϋτα : 

1 Τ. Γ ρ ι'( σ όπου λ ο ς, είς ti)ν Θρησκευtικηv καί •πο.ικiιν Έγκuκλοπαι· 

δε(αν, τόμ. Α' ( 1962 ), σ. 459 καi τόμ. Ζ' ( 1965 ), σ. 78. 79, 
2 Μ. Γεδεών, "Ιωάσαφ ό Μεγαλοπρεπής, Svit" άνωt., σελ. 244. ToV α'ό· 

t ο U, Χρονικά, σελ. 53. 

BDBTHPI~ ΒΤΑΙΡΒΙΑΣ; BYZANTINON Σ;ΩCΙΥΔΟΝ •sτο, ΑΔ' 17 
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<<Μετaικrίσαντες αi5θις dπο Ναυπλ{ου προ κς' ( = 26 ) lrών lνταvθα, 
aίτlov Οvτος Y.al dξιώσαντος του άγιωτάτου πατριάρχου ποτΒ κvροϋ 'Ιωάσαφ, 
τών μαθημάτων lνεκα, lνα μεταδψ ( ό πατi]ρ 'Ιωάννης) ταύτα· α~δεlς γάρ 
ήν σχεδdν τ6τε ό διδάσκων γράμματα· καl έδίδασκεν την ~ Ελλψιων φωνην καl 

' ' θ' '( 5)'ξ'' 'λ' 'Ββ' ''' τεχνην εις μα ητας ιε = 1 ε ων εισιν οι π ειους» . ε uιως το Λεyομε· 

νον, Οτι ούδεiς ην σχεδΟν ό διδάσκων τότε γQάμματα, ι::tvαι Οπωσδήποτε 
• β ' δ' ~ ' "' , ' ... .., _ο. ' ιΩ ' δ' ' ' uπερ οΛικον, εν αφισταται ομως ποΛυ της αr.ηυειας. ς προς ε τον χρο· 

vον τiϊς Sγκαταστάσεαις τοϋ 'Ιωάννου Ζυyομαλά οίκογενειακώς είς ΚΠολιν, 

έφ' Οσον προϋπό-θεσις αύτijς Ετέθη 1) πρόσκλησις τοϋ 'Ιωάσαφ, τοϋτο δSν 

δύναται νά συνέβη πρό τοϋ Βτοuς 1555. Καl άκQιβώς πρΟς τό Ετος τοϋτο 
συμφωνεί ό Θεοδόσιος, πΛηροφορών οτι sγινεν ή έγκατάστασις 26 ίiτη ένω· 
Qίτερα τοϋ 1581, οταν ίiγραφεν αύτος τi]ν έπιστοΛ'Ι]ν'. 

'Ο 'Ιωάννης Ζυγομαλάς διέ/Ιετε παίδευσιν !κανi]ν καi ζijΛov διd τd πρά' 

γματα τού Πατριαρχείου καl τοϋ σχολείου. Καί δυνάμεθα να συμπεράνωμεν 

Οτι ηύδοκίμει είς τό έν γένει Ερyον του καl τiιν &ποστολήν του. Συνδε{}είς 

προς τοuς Λογίους τijς έποχijς του έvτος καi έκτος τijς ΚΠόλεως καi τijς οiJω

μανικilς αϋτοκρατορίας, άλληλογραφεί μετ· αύτών, προσφωνείται δΕ λογιώ· 

τατος καl σοφώτατος. "Η θέσις του είς τΟν κύκλον πεπαιδευμένων πατριαρ· 
- ί 'Ι ' ' Μ ' ' 'Ι ' • Τ ' "' • ~ξ' χων, ο οι ωασαφ ο εγαr~.οπρεπης, ΕQεμιας ο ρανος κ.α., ητο ε εχουσα 

και ή γνώμη του σεβαστή. Το γεγονος οτι >]ρί{)μει 15 μαiJητας ijδη οταν 

έγράφετο ή έπιστοΛi] το 1581, κατηρτισμένους και δρώντας, σημαίνει ο τι li 
διδασκαΛία του έπετύγχανεν. 'Ο δε πατριάρχης έξησφάΛισεν εtς αύτοv τα 

μέσα διαμονiiς καl συντηρήσεως. ~Η το Εγκατεστημένος ό Ζυγομαλiϊς οίκο

yενειακώς είς οίκίαν tQιώροφον πλησίον τοϋ Πατριαρχείου. Είς τi)ν διάttε· 

σίν του ijτo κα\ ό ναος τijς Χρυσοπηyijς '· 'ΕΛάμβανε μισiJον 150 τάΛηρα 
έτησίως άπΟ μέρους τοϋ πατριάρχου'. Έπl πλέον καl ήθικώς ήμείq::8η, τιμ η· 

iJεlς μο το &ξ(ωμα τοϋ Μ. 'Ερμηνευτοϋ τών 'Αγίων Γραφών. Τοϋτο iil.αβs 

το' Πάσχα 24 'ΑπριΛίου 1576 5 παρa τοϋ πατριάQχου Ίερεμ(ου Β' τοϋ ΤQα· 

ι Μ. C r u s i i, Turcograecia, σελ. 92. S t. G e r 1 a c h, Tϋrkisches T:ige~ 
buch, σελ. 270-271. Em. Legrand, Notice ... , σελ. 13. 

! Λογοδιαξιφισμοί γίνονται μεταξύ Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 58-59 (πρβλ. 
καl ΠΕΦΣΚ, tόμ. ΚΕΊ 1895, σελ. 56 κέξ.) καί Μ. Π α ρ α νίκα, Περί τfις έν 
ΚΠόλει Παtρ. Σχολfις, έν ΠΕΦΣΚ, -εόμ. ΙΘ' (1884), σελ. 5, έν σuνδυασμφ πρΟς τα 

't ο V α U τ ο ϋ, Περί της έν ΚΠόλει Πατρ. Σχολijς, αύtόfi-ι, τόμ. ΚΕ' ( 1895 }, σελ. 

61 κέξ. Πρβλ. Σχεδίασμα, σελ. 17 κέξ. καi ΠΕΦΣΚ, τόμ. IA' ( 1876 · 1877 ), σελ. 
44. Τfιν yνώμην τοϋ Παρανίκα άποδέχεtαι καt ό κα6ηγ. Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ς, 

c: θεολογία :ι., τόμ. Α' ( 1923 ), σελ. 23-24. 
- s Turcograecia, σελ. 190, 507 . .Em. Legrand, Notice ... , σελ. 14. 

4. Turcograecia, σελ. 491. έm. Legrand, Notice ... , σελ. 23. 
5 Turcograecia, σελ. 342, 497. S t. G e r 1 a c h, Tίirckisches Tagebuch, 

σελ. 183. 
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νοϋ. Προηγουμένως ήτο -άπλοϋς ρ~τωρ. Τήν άπονομi)ν του νέοu όφφικίου 

άναγγέλλει δ "ίδιος ό 'Ιωάννης εί-ς tΟν ~Ιάκωβον Άνδρέου, δι'· __ Επιστολijς 
αύτοϋ &πο 15 Μαtου 1576, εtς Τυβ(γγην 1• 

'Ο 'Ιωάννης ΖυγομαΛά:ς ίiφiJασεν είς γijρας /3αiJu. καt lξηκοΛού/Ιει να 

έργάζεται aποδοτικώς. Το 1574 &πώΛεσε τi]ν σύζuγόν του Γρατζιόζαν 2• Το 

1581 fjτo έν ζωfi, είς yijρας ι'iκρον, καllro; έπΛηροφόρει ό Θεοδόσιος τον 

Ger1ach~Ό ~Η το τότε 83 Ετών καl ώς ·είκάζεται· μετ' ού πολ.U εύρε\ι ~ύτ-Ον 
ό -θdνατος 4• Γενικοl- χαρακτηρισμοl τών -δύο &νδρών γίνονται άπΟ κοιν_οϋ Εν 
τέλει- τοϋ περί αύτών λόγου. ~Ως πρΟς τi)v παίδεuσιν το_ϋ 'Ιωdννο'ύ έλέχflησαν 

ηδη tκανά~ ·ΑπΟ τιlς Επιστολ&ς- αUτοϋ πρΟς δ-ιαφόρους ~αt διαφόρων·· πρΟς 

αύτΟν φανερΟν γίνεται, Ο τι καrέχε'ι_ παίδευσιν ό διδάσκαλος_ούrος _σπο~δαίαy 

~αί δΕν άποκαλέiται καit• ύπει}βολiιν σοψ~ς παρ& τών_φίλων του·5• ~Oti ηύ~ο·_ 
κίμει είς τi}ν διδασκαλίαν περιττΟν Επίσης να rονισ,~iί Ιδιαιτέρως, άφοϋ πα· 

τi)ρ και- υίΟς συγκρατοϋν κατ·& μέγα μέρος τΟν πνευματικΟν βίον iοϋ β' ήμί

σεος τοϋ Ι ς' αί&νος. ΤΟ άναφερόμενον, δtι-.αύτΟς ό πατριάρχης Ίερεμίας Β' 
έδιδάσκετο παριl τοϋ Ζuγομαλd 6, σημαίνει άσφuλώς Ο τι εϋρισχε τΟ~r"καιρ.Ον 
ν& παρακολου8tί τα μα8t]ιιαtα τοϋ Ζuyομαλd ·ο πολυμα{)i}ς πατριάρχη; και 

νιl φανεcίώv11- δημοσίQ. τΟ -5πΕρ τiiς παιδείας και τijς άλη{)οϋς -6εολοyίας ένδια· 
φέρον ·a-οτοϋ;· _ 

"ΕQγα πνευματικα τοίί 'Ιωάννου Ζυγομιiλα &ναφέρονται τα &κόΛουllα-: 

1. Βίος tofi έν μακαρίq. τfi λήξει γενομέ"οu άγίου καi ά0ιδίμοu παiρΟς ήμαiν 
ΣταuρακLου ιερέως τοU Μαλαξοi:ί καί σκευοφόλακοc; της άγιωτάτης μητροπόλεως Ναu

πλίοu.-:έm Legrand, Notίce ... , σελ •. 95·111. 

2. Έπιτάφιον είς τΟν Οσιον "Ισαdκ "tόν έκ Πελοποννήσου, δ_ έξέφώνησ~--Νίκη·
φόρφ τινί. Γ. Ζ α βίρα, Ν. "Ελλάς;, σελ. 116. 

3. Έπίγ_ραμμα εtc; αtνον της λαμπροτάτηι; καί ύψηλοτάτης Βουλή; τών Δέκα 

ι Em. Legrand, Notice_ ... , σελ. 117. 
ι TurCograecla~ σ"ελ. 259, 223, 491. E-m. L e jξ-r a·n d, Notice ... , -σελ. 14 -15 

και διά tiιν οtκογένειαν γeνικώτερον, σελ. 81- 83. 
s Aiιtόitι, σελ, 167. · 
'Αύtόft-ι, σ_ελ. 71 κέξ. Κ. Δυοβοuνιώτοu, Eνit" .άνωτ:, σελ. 31-32 .. 
5 Turcograecia, σελ. 243, 245, 247, 256, 257 έπιστολαί Ζ:Uγόμαλa. Πρβλ. καt 

Μ α τ -6-. Π α ρ α νίκα, "Ιωάννης ό Ζuγομαλάς καί Μιχαi]λ- Έρμόδωρος Λ{ισtσρχΟς, 

ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΑ' ( 1876- 1877 ),. σε!.. 38 κέξ. Ε m. L eg r a n d, ~otice .•. , σελ. 
156 κέξ. Διd τi}ν μετά .-oU Λuστάρχου άλληλογραφίαν βλ. Φ. Μ π ο .υ μ π ο u λ ί δ ο u, 
"'Ελληνες λόγιοι μετd τήν "'Αλω_σιν. Μιχ.αiιλ ·"Ερμόδωρος Λήσταρχος, ~A4t-f1yαι .. 1959, 
σελ. 25 κέξ., άρι&. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 (Λuστάρχου--πρΟς Ζυγομαλάν_) 
χαί 28 • 31 ( άν.-ιστρόφως ), καί χαραχtηριστικd άτι;οσπάσματα ύπΟ ·Μ. Γεδεών, 

Χρονικά, σελ. 59 • 60. 
6 Tur~cograecia, σελ. 205. Ε m. L e g r _a n d, Notice ... , σελ. 7, 14. Κ. ~ ά ft. α, 

Βιογραφικόν σχεδ,ασμα ... , σελ. με', Κ. Δυοβουνιώτου, Eνir" άνωτ., σ, 23_. 
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(των 'Ενεtών ), tO 1540. Turcograecia, σελ. 259. Ε m. L e g r a,n d, Notice •.. , 
σs:λ. 9. Γ. Ζ α βίρα, έν{}' άνωt., σελ. 117. Μνεία iιπΟ Κ. :Σ ά {}-α, Νεοeλ. Φιλολο· 
γία, σελ. 177. 

4. "Επιtομiι της κα-6-' "'Ελληνας Γραμματικijς, Περιέχει: περί τών όχτι:Ο μερών 
τοϋ λόγου - τsχνολογία τις βραχεiα κατd πεϋσιν καί άπόκρισιν - αt τών όνομά'tων 
κλίσεις, έν αΊς πόσα γένη, πόσας καταλήξεις; μία έκάστη κλίσις έχει καί πώς ποιεί 
tήν j'ενιχfιν καt tάς λοιπό.c; πτώσεις- αt τών ρημάτων κλίσεις, έν atc; αt τρείς τών 
χρόνων συγyένειαι έκάστης σuζυyιας προτάσσονται - συναyωγi) ρημάτων σuνωνUμων 
μεtά τijς αύtώv συντάξεως διά πασών τών ε[δών και Οπως ποιοϋσ~ τόν τε παρατα· 
ηκΟν καt 1'ούι;; λοιποUς χρόνους. Προσετέf}ησαν δέ καt τάδε· yνώμαι διαφόρων ποιη· 
1'ών αt μονόστιχοι, έπιyράμματά τι να καt" έκλογ{ιν, γνωμικά τι να -6-αuμαστά τοU Δη· 
μοσΟ.ένουι;; Εκ τών αύtοϋ λόγων συλλεyέντα. • Ανέκδοτος είς Βιβλιο6-ήκην Τουρtνου. 
F a b r i c i i, Bibliotheca Graeca. τόμ. χι, σ. 655. Κ. Σ ά {}α, Νεοελ. Φιλολ., σελ. 
177. Em. Legrand, Notice ... , σελ. 112 1• 

5. Είιχή εtς μακαρίαν παρfiοένον Μαρίαν, ότε ήρρώστησε τφ έτε~ ι576 AύyoU· 
Q'COU 15. Turcograecia, σελ. 259.260. r. z α β ι ρ α, Ν. "Ελλάς, σελ. 117. Ε m, 
Legrand, Notice ... , σελ. 26-27. 

6. "Επιτάφιον έπίγραμμα είς τήν σUζuγον αύτοϋ ( 1574 ), ""oiito: 

τηv έκτοξεύσασαv ένθαδi βlov 
τριπήχεωv γfjς μfjκος ( ro τfjς ζημlας) 

κeVπτει· Ομως μάλιστα τfpι σοeδν νόει 

κεύθουσαν αύτήν τφ τεθvηκv{ας κλέει~ 

ώς Φαέθων li.πασαν δόξαν dστέeων. 

Em. Legrand, Notice ... , σελ. ι4·15. Μνεία ύπό Γ. Ζαβιρα, εν&" άνrοt., 

σελ. 117. 

7, Λόγος έyκωμιαστικός είς Μιχαήλ Λοuκάν, ήyeμόνα Κυδωνίας. F a b r i c i i · 
Harles, Bibl. Gr., χι, Hamburgi 1808, σελ. 724. Μνεία ύπΟ Κ. Σά-f}α, Ν. Φιλ., 
σελ. 177. Γ. Ζαβίρα, Ν. 'Ελλάς, σελ. 117. Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 60, σημ.l. 
Μ. Π α ρ α ν ι κ α, Σχεδ(ασμα, σελ. 19, σημ. 1. 

8. Σημειώσεις εtς τΟν Δημοσ{t-ένη. Μνεία ύπΟ Κ. Σ ά {}α, Ν. Φιλ., σελ. 177 
χαl Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 60, σημ. 1. 

9. Περt άζύμων. Μνεία \ιπό Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 60, σημ. 1. 

10. 'Επιτομή διαλεκτικί)ς, ρηtορικί)ς καί. ήθ-ικfις, κα""ά μετάφρασιν έκ της λατι· 
νικfιc;, κατά πα'tριαρχικήν άξίωσιν. Μνεία ύπό r. Ζ α β (ρ α, Ν. 'Ελλάς, σελ. 117. 
Μ. Γεδεών, Χοοηκά, σελ. 60, σημ. ι. Κ. Σ ά & α, ΒιογραφικΟν Σχεδίασμα, σελ. 

με' σημ. ι. 

11. "Ιδιόγραφος τοiί Ζυγομαλii κώδιξ, γεγραμμένο; κατ• "Οκτώβριον 1568, εtvα' 

1 •Υπό τοϋ Ε m. L e g r a n d, Notice ... , σελ. 113 • 117, έκδίδονται δUο έπι· 
σtολαί, iί-rοι α) "Ιωάν. Φορέστοu, διδασκάλου "tοίί Ζυyομαλά 1'fις Λατιvικijς, άπεu&u
vομένη κατά Μά.ρτιον τον 1540 πρός τόν Φρ. Badoaro καt β) άχρον. "Ιω. Ζυyομαλd 
πρΟ; "Ιω. Φορέσtον. Πρός τοUtον έξηyεί ό Ζuγομαλiiς, πώς παρακινη-f}εl.ς ίιπ" έκεί· 
νου συνέ-6-ετο 'ti)ν Γραμματικήν, σuλλεξάμενος έκ παλαιών καί νέων Γραμμαtικών 

•ή• uλην. 
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ό {ιπ' άρι{}. 234 τi'jς Μόσχας. Β λ α δ ι μ ή ρ ο υ, Καtάλογος έλληηχών χειρογράφων 

Μόσχας, Μόσχα 1894:, σελ. 306. 

12. Λόγος περί άζύμων, άμφισβητούμενος 1 • 

2. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΖΥΓΟΜΑΔΑΣ. 'Ο ιiντάξιος υίος του πατρός τον Θ ε ο· 
δ 6 σ ι ο ς Ζ ν y ο μ α λ ii; φέρεται βοηι!ός, συνεργάτης καl σννδLδάσκαλος τοίί 
'Ιωάννου είς την διττi)ν ιiποστολ!]ν, ε!ς το Πατριαρχείον καl τi)ν Σχολ!]ν. 
Ο~τος έyενν!]{}η το 1544 είς Ναύπλιον και είς ΚΠολ•ν έyκατεστά{}η μετά 
τi'jς πατρικiiς οίκογενείας μόλις ~νδeκαετ!]ς '. Μοναδικος διδάσκαλος του Θεο· 
δοσίον ύπi'jρξεν ό πατfιρ "Ιωάννης, ή παίδενσίς τον ομως ώφειλετο κατ' tσον 
τούλάχιστον βα{}μον είς τfιν φιλομά{}ειαν αύτου καl τfιν διαρκi'j μελέτην. Ή 
έπι{}υμία τον να σπονδάσn είς σχολfιν τοίί έξωτερικοϋ, να διδαχ{}fj τfιν λατι
νιχi}ν κλπ., κα3ώς Εγραφεν είς τΟν Κρούσιον 8 , δέν έξεπληρώ{tη &λλά πάν· 
ταις άνεπληρώ-6η δια τijς άναστροφijς μέ τα κε(μενα, τόσον κατd τiιν μελέ· 
την, δσον καί κατι:Χ τήν άντιγραφην. 

'Ο Θεοδόσιος άρχικώς έτιμ!]Οη μο το άξίωμα του νοταρίου τi'jς Μ. 'Εκ· 
κλησ(ας, καί τοϋτο fφερεν άπΟ τοϋ 1563 τοϋλάχιστον 4, άχολού3ως δέ έγέ· 
νετο πρωτονοτάριος, προ τοίί 1575, και τέλος δικαισφύλαξ άπο τοίί 1600'. 
Το 1576 ε!ς τον Θ. Ζνγομαλiiν άνετέ{}η έξαρχικfι άποστολή άνα τάς ν!]σοvς 
τοϋ Αίγαίου Πελάγους καί τα παράλια τijς Μ. • Ασίας, χάριν ένισχ,ύσεαις τών 
οΙκονομικών του Πατριαρχείου. Τον ~ξαρχον σuνώδευεν ε!δικfι έγκύκλιος 
του πατριάρχου 'Ιερεμίον Β', κατά Σεπτέμβριον του 1576 άπολu{}είσα '· •Εν 
i!τος καί τι πλέον δι!]ρκεσεν ή άπουσία τοίί Ζυyομαλii έκ ΚΠ6λεως άλλ'ύπi'jρξs 
γόνιμος ε!ς άποτsλέσματα, διότL δον περιωρίσ{}η ό i!ξαρχος μόνον ε!ς τήν 

ι Β. Α. Μ u σ τ α κ ί δ ο υ, Ι. Ζυγομαλίi, Λόγος ... , c θεολογ(α », ~., { ι928 ), 
174 κέξ. Πρβλ. Κ. Δ υ ο β ο υ νι ώ τ η ν, αύτόtlι τόμ. Ζ' ( 1929 ), σελ. 81 κέξ. 

i At εtδ{ισεις; εtς Μ. C r u s i i, Turcograecia, σελ. 222, 321, 430, 491 κλπ. 
s Αύτόitι, σελ. 43ι. 
'Em. Legrand, Notice ... , σελ. 50·51. 
5 Κ. Δ u ο β ο υ ν ι ώ t ο u, εν&• άνωt. σελ. 30 • 31. 
6 Ε m. L e g r a n d, Notice ... , σελ. ι20 ·122. •π έyχύκλιος άπεu6-ύνε"tαι. πρός 

1'ούς άρχιeρείς πανtός Αίγαίου Πελάγους καί τών Κυκλάδων πασών νήσων. Ό "Ιερε .. 
μίας γνωστοποιεί πρός αύtοUς δη δΕ:ν διατηρείται ή ζωfι 1'f)ς Μ. "Εκκλησίας «θορύ· 
βων έκτός· άλλά τοϋ ένδς καταπαυομένοv άλλο δεινότερον dνακύπτει και dναφύεται σκάν
δαλον>>. Πολλό. βάρη -ύπομένεL ή Μ. "Εκκλησία, συνεχίζει, \ιπέρ συσ"tάσεως, διαμο~ 
νfις καί "tijς έλεu&έρας πολιτείας αίιτi'jς;. 'ΟμιλεΊ άκόμη διά τό.ς οtκονομικό.ζ {ιποχοεώ· 
σει; καί τήν πίεσLν 1'Οίί αlι&ενtικοiί χαρατζιοu. «Καt γάe απαιτούμενοι τούτο, λέye:ι, 
σVv τόκφ λαμβάνομεν καl τοVς έπείγοντας καi άπαιτοifντας δώροις καt συχναίς άλλαις 
καταπραVνομεν δόσεσιν». Δι • δ άπεστέλλοντο ώ; έξαρχοι. ό Νομοφύλαξ πρεσβ\rτερο; 
Σαββατιανός χαί «ό σπουδαιότατος πeωτονοτάeιος Θεοδόσιος παeαλαβείν τα χαeάτζια 
καl τd ιϊλλα δικαιώματω>ι βάσει τοϋ καταστίχου 1'i'jς δ' και -ι:ης;; ε· 1νδιχτιώνοι;;. 
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ε"ίσπραtιν τών δικαιωμάτων τοϋ Πατριαρχείου καί τήν ζήτειαν, άφοϋ διd τΟ 

Sργον τοϋrο έπαοκής fiτo ό σuνέξαρχός του Σαββατιανός, -άλλ'' ήσχολή{}η κάt 
εtς φιλολογικ&ς και 3εολογικdς έργασίας, δι. άντιγοαφi;ς κω_δίκων, διd μελε· 

τών και δια της συγκεντρώσεως είδήσεων περt της έκκλησιαστικi;ς καταστά

σεως, τi;ς δράσεως τών προσώπων, της κινήσεως τοϋ iι:λη{}υσμοϋ c καl τών 

έκκλrισιαστικών ίδρυμάτων. 

"'Αν ό σκοπΟς τijς συγκεντρώσεως τοϋ πολuτιμοτάτου όλικοϋ τούτου-ι 

όπεκινείτο άπΟ ένδιαφέρον καί άyάπηv πρΟς τΟν βίον τοϋ ύπΟ δουλείαν λαοϋ, 

it<X πρΌήρχετο σπουδαίον Εργον είσερχόμενον είς λεπτομερsίας καl {}d προσε
φέρετ-ό itαu-μασία πηγη τών κατ& τΟν rς' αt-ώνα Κρατούντων είς την περιο· 

χην τών παραλίων τijς Μ. 'Ασίας. Ό Ζuγομαλάς παρεκινήilη &πο την πρi'ις 
τiιν Έλλάδα.dγάπηv δύο ξένων αϋτiiς φίλων, τοiί εν Τυβίγγη γνωστοϋ έλλη

νιhτοϋ Μαρτίνου Κρουσίου καl τοϋ διαμαρτυρομένου ίFρέως Στεφάνου Ger~ 

Jach. Ό τελευταίος συνώδευσεν ε!ς ΚΠολιν ώς !ερεuς τον παρa τfί Ύψηλfί 
Πύλη Γερμανον πρεσβευτfιν Δαβiδ Ungnand καΙ παρέμ<ινεν επl 5 περίπου 
i!τl\, &πο 6 Αuγούστοu 1573 μέχρι 4 'Ιουνίου 1578 2 • 'Ως γ1•ωστον ε!ς τοuς 
δύό τούτοuς άνδρας δφείλομεν τi}ν Turcograeciam καΙ το Tiirckiscbes 
Tagebuch, βιβλία σχεδΟν δι' ύλικοϋ τών Ζuγομαλάδων καταρτισι'Jέντα. Α! 
σtέναι φιλικαι σχέσεις τών Ζυyομαλdδων πρΟς τοVς δύο έν ΚΠόλει Γερμα

νοiις σuνεχίσ8ησαν καί μετά τών· διαδόχων των, t}τοι τοϋ πρεσβευτοϋ Ίω-ακείμ 
De Sinzeendorff καl το~ Iερέως Σολομώντος Schweigger, τοϋ γνωστοτέροu 
ύπΟ τΟ Ovoμd Σιωπικ6ς s. · 

'"Η το Εγyαμος ό Θεοδόσιος'. Δύο άρρενα καL δύο {}ήλεα τέκνα άπέκτη• 

σεν οvτος. Ό Φωτεινος εξ αύτών εγένετο νοτάριος τiiς Μ. Έ~κλησίας. Με 
το &ξίωμα τοϋτο εtχε τιμηilij και δ &δελφος τοϋ Θεοδοσίου, ~ονομαζόμενος 
Σταμάτιqς 5• Δια τιΧς άνάγκας τiiς ζωi;ς ό Θεοδόσιος δέν Επήρκει άπΟ τάς 

Ί Περί αύτοϋ λόγοr; ·γίνεται περαιιέρω. 
J Είς τό •Ημερολόγων τοϋ Gerlach περιέχονται πικραt κρίσεις κατ~ άμφο'(έ· 

ρων τών Ζuγομαλάδων, κατό. τοϋ Ίωcίννου μάλιστα πικρότεροι, άναφερόμεναι εtς 
τόν άναξιοπρεπfj χαρακτfiρα τωv, τάς προημήσεις των, ιήν φιλοχρηματίαν των κλπ. 

Καί:-ύπΟ μέν·τό'ίί Legran·d,-Notice, σελ. 19-21, αί κρlσεις i}εωροϋνται μη άλψ 
{)-εϊς, ίιπΟ δε τοϋ Δ υ ο β ο u ν ι ώ τ ο υ, έν{}' άνωτ., σελ. 262 κέξ., άπλώς ύπερβολι~ 

κ·aι Βλ. καί G e r Ι a c h, Tagebuch, σελ. 182, 188, 193, 200, 212, 239, 240, 267 
κέξ. κλπ. 'Αντιστοίχως iιπό L e g r a n d, έν μεταφράσει σελ. ·22 κέξ, 52 κέξ. 

3 Προχει·ρότερον- Κ. Δυοβουνιώτου,. ένθ-' άνωτ., σελ. 27·28. 
4 Εtς •οUς γάμους τοu μετό. τi]ς 14ετοUς Είρήνης Μοσχινi]ς "tήν ΚυριαΚ'Ι)ν 2 

Νοεμ. 1578 παρέστη χαt χρηματικό δώρα προσέφερεν ό Σιαιπικός, δ κατά παράκλη· 
-σι ν τοiί Κροuσίου 'ζαιyραφ'fισας άμφοτέροuς τοiις Ζυγομαλάδες. Β. Α. Μ v σ τ·α χ ι
δ ο υ, "Ανέκδοτος έπιστολi} Σολομώντος ΣιωπικοU πρΟς Μαρτiνον τόν ΚροUσιον ... , 
~. Έκκλ. 'Αλήilεια >, τόμ. ΜΑ' ( 1921 ), σελ. 383. 

5 Αύtόfi-ι, σελ. 28-29 καl L·e g r a n d, Notice, σελ. -sι- 83. 

t 
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εκ τijς εργασίας του εiσπράξεις. Ταύτας ύπολογίζει δ Crusius ε!ς 300 τάληρα 
ετησίως, δ δs Gerlach καταβιβάζει ε!; 100, i\τοι &να 50 έκ μισilοϋ dπό το 
Πατριαρχείον καΙ εξ &ντιγοαφ;jς χειρογράφων κωδίκων 1• 'Αλλ' ύπέστη καΙ 

τi]ς τύχης τi)ν καταδρομfιν καl έκπνέοντος τοϋ Ιtϊ' αίώνος Εχασεv Ολην αότοϋ 
την πεοιουσίαν δι' ι1γνωστον λόγον, τΟν άπησχόλει δΒ σοβαρώς τΟ -6έμα τfiς 

άποκαταστάσεως των τέκνων. Ό Κρούσιος άναφέρει Οτι ό Θεοδόσιος <<έζη
μιώθη 130 χιλιάδας άργvρίων καl πένης έστl καl πτωχείq., τψ πολvκεφάλφ 
θηtlφ, παλαlει», έπισημειών δτι, llν άvd 40 άσπρα &ποτελοϋν 1 τάληοον, ή 
ζημία dνήρχετο ε!ς 3.250 τάληρα, &λλα 130 χιλ. άσπρα !σοδυνάμουν προς 
2.600 κορωνάτα ( 1.000 άσπρα= 20 κορωνάτα) '· 

Ύ πο της dνάγκης πιεζόμενος δ Θεοδόσιος παρεσύρilη ε!ς το να χρησι· 

μοποιήστι την παλαιάν του φιλίαν πρΟς τΟν Κρούσιον καl τοVς μετ' αUτοϋ, 
δι& ν& έπιτύχu Ενίσχυσιν οίκονομικήν. ~Αλλ' ε!ς τΟ μεταξV ~ πρός τούς έν 

Τυβίγγη επαφη τοϋ Ζυγομαλά είχε διακοπij. Ό Θεοδόσιος &ναγκάζεται 
ν' &πευι'Jύνυ βραχu σημείωμα μάλλον η επιστολην δια τοϋ Κυilήρων Μαξ(μοu 

Μαργοuνίου. Γράφων λοιπον προς τον τελευταίον κατ' 'Απρίλιον τοϋ 1600, 
άναφέρει Οτι Εχει μνηστευμένην κόρην, Οτι οί καιροt τΟν έστέρησαν πάντων 
τών μετρητών του και άλλων και αϋτΟς πιέζεται. ΊδοV ή συνέχεια τi;ς έπιστο
λiϊς: !! ... καΙ δέομαι αύτού ( τοϋ Κρουσ(ου ), ώς σοφού &νδρός, λαλfίσαι τοίς 

φlλοις και σvνάξαι βοήθειάν τινα και πέμψαι σοι ( τψ Μαρyουνίφ ) α-ότοϋ. 
Α , ' δ' • ' θ - \ .. I ' ~ \ .. - "Ε > ' υτος ε ως :ι, ατηρ ειος και ως ταχος πεμψαι αυτα ημιν... πεμψα αν και 

πατeιαρχικdν πιστούμενον ταϋτά μοι, άλλ' ό '/αιρdς ό παρών μονονουχl λέγει 
δη διά τόν θεόv, μή τις οVδέ γρύ γραφέτω, συ;.;αφαντών Οντων ~ολλών. ΘεΟδό-

' ' - δ " ξ - ' ΚΠ'λ 'Ε λ ' ' σιος πρωτονοταριος και νυν ικαιοψυΛα της εν ο ει κκ ησιας πτωχειq. 

συζώσης και oV δυναμένης οϋτε κάμε βοηθijσαι, ό Ζvγομαλiiς έστιν ό φιλτά
των δεόμει•ος.αοφόΊν άνδρών πάντων διd τΎjν θυγατρdς νόμιμον άνάγκην ... >> 8

• 

ΊδοV κuι τi;ς πρΟς Κρούσιον έπισrολilς άπόσπασμα είJγλωττον τi;ς dνα· 

ξιοπρεπείας τοϋ άνδρός: «Κύριε Μaeτίνε, φροντιείς μαι πρός θεού και φιλ/ας, 
ώς γράφω, καΙ τiιν ταχ!στην ή βοήθεια τής iλεημοσύνης δια τού σοφού καΙ 
θείου άνδρΟς αVτού Μαeγουνίου έλθοι μαι διά τήν χρεlαν αύτΎjv καt σύστασιν 

Φωτεινοϋ και λοιπής μοι φαμελίας ... , έγW δi dντίδωρ_ον βιβλίον, παλαιdν όρθι3ν 
θεολογικdν είς άπορlας τών δvσΚολωτάτων ζητημάτων, πολλάκις μέν άπαιτηθέν 
πeέσβεσιν, lως τοϋ νύν δΒ μή άναφανέν, πλΎjν πed_ ένιαυτοϋ ijδη, καl έχω ίδιον, 

κοινdν δ' lσται ύμίν ... » 4• "Εν έπισημειώσει ποΟς τΟν Μαργούνιον ό Ζυγο· 

μαλάς έ~ήτει διd τΟν υίόν του ΦωτεινΟν βιβλία, 1}τοι Ήσίοδον μετ' έξηγή· 

ι Turcograecia, σελ. 491. Tίirkisches Tagebuch, σελ. 188. 
t Em. Legrand, Notice ... , σελ. 74. 
3 Αύτόft-ι, σελ. 168-169. 
4 Αύtόirι, σελ. 169. 

j , ι 
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σεων και τ&; Τζέτζου ίστορ(ας τ&ς δι& πολιτικών στίχων, ώς καί τΟ Λεξι

κΟv Σουίδα καί τό Μέγα ·Ετυμολογικόν, προσέflετε δΕ χαρακτηριστικώς Οτι 
<(ό πέμψας άντιδώeοv τεύξεται καl θείας άμοιβijς>> 1• 

eH τοιαύτη Ομως της καταστάσεως τοϋ Ζυγομαλά διεκτοαγψδησις δΕν 
Εφερεν Cίμεσον άποτέλεσμα. Εύγενής, λεπτΟς καt φίλος Ο Κρούσιος, άλλά βό· 

ρειος καt μΕ μνήμην διd τήν μακρ&ν σιωπi]ν τοϋ φίλου του, άπαντιj Οτι 
Ελαβε μΕν «τd περιnαθ8ς» γράμμα τοϋ Θεοδοσίου, συνοδευόμενον καί δι • έπι .. 
στολi]ς Μαξίμου τοϋ Μαργουνίοu, συμπάσχει αύτΟς καt οί λοιποί διd τα 

παθήματά του, άλλ ~ άποροϋν πώς δΕν τοiι:;; Εγραψεν άπ~ εύftείας κλπ. 2• Τότε 
ό Ζυyομαλdς ήναyκάσ{}η νι:Χ yράψn εύftέως καi λεπτομερώς, Οπότε ~λαβεν 

άπάντησιν δια τοϋ Μαργουνίου και πάλιν. ιΗ άπάντησις είναι φιλόφρων 

άλλα τό βασικΟν α'ίτημα τοϋ Θεοδοσίου δΕν εύρίσκει σπουδαίαν ίκανοποίη· 
σι ν. ((Έκομισάμην τd μακαdν και πολυπαθές σου γαάμμα- γράφει ό Κρού
σιος- και άπωδυρdμην έγώ, ώς και ό αίδεσιμώτατος κύριος Γερλάχιος, Εκ 

ψυχfjς την περι σέ δυστυχίαν. Εϊθε δέ βοηθείν οϋτως, ώς αί χρεία{ σου άπαι

τούσιν, έδυνήθημσν, πeοθυμότατα αν iποιήσαμεν. Νϋν δi σφόδρα άλλοι παρ' 

ήμίν καιροί, Ciλλοι lf.ρχοντες, Ciλλοι διδάσκαλοι ... , έγω δi και χήρος και οε' 
( = 75) lτών τήν ήλικ{αν fίδη ... !!. Παρα ταϋτα, δ Κρούσιος μετ& τοϋ Γερ
λαχίου άπέστειλαν πρΟς τΟν φίλον των (ψόνον πέντε χρvσ!νους, δουκάτους 

καλσυμέ~ους, οϊ σύμπαντες δύνανται δέκα φλωρlνους». "Επι τούτοις έρωτ~ 

ό Κρούσιος, ποίος ήrο τότε πρωτονοτάριος, ποίος μητροπολίτης -'Αθηνών, 
ποίος Θεσσαλον(κης κλπ. 3• 

Τελεuταίαν εϊδησιν περι Θεοδοσίου Ζυyομα].d Εχομεν κατ& τΟ ~τος-16141 
Οτε Εκ τινος σηuειώσεως πληροφορούμε3α Οτι παρεσκεύασε χειρόγραφον κώ· 

δικα. 'Ή το τότε 70 έτών. "Επι πόσον χρόνον έπέζησεν Εκτοτε άγνωστον '· 
Ό Θεοδόσιος Ζuyομαλdς -llεωρείται &πο τοiις έρευνητιΧς διδάσκαλος τi'j; 

Πατριαρχικi'jς Σχολi'jς, σuνδιδάσκαλος μάλιστα τοϋ πατρός του. Άτυχώς δ8ν 

δυ\'άμε8α νd ύπολογίσωμεν τΟ ποσοστΟν -tiiς συμμετοχtjς τoii υίοϋ είς τfιν 

διδασκαλικi}ν προσπά-llειαν τοϋ πατρός, έφ' οσον &μφότεροι Ι'ζων. Βεβα(ως δ 

Ι Ε ω. Legrand, Notice ... , σελ. 170, 
i :Em. Legrand, Notice ... , σελ. 170·171 ή έπισtολi) τοϋ Μαργοuνίοu άπb 

5 Mαtou 1600, σελ. 171 -173 ή- άπαντηηχή Κροuσίου πρΟς Ζυγομαλάν καί σελ. 173. 
174 ή άπαντητιχiι πρΟς Μαργούνιον, &μφότεραι άπΟ 1 'Ιουλίου 1600, 

8 Em. Legrand, Notice ... , σελ. 174-176. ·π έπισrολi) τού Θ. Ζυγομα1.ά 
έχρονολογείtο &πό 13 Ίουν. 1601 χαί δέν περιεσώ&η. Ή &πάντησις φέρει Ετος μόνον 
1601, άλλd χρονολογείται άπΟ 14 Αύγ. 1601 ή πρΟς τόν Μαργο-ύνιον (σελ. 177 -178) 
διαβιβαστική. Αύτό{}ι, σελ. 176 · 177 -όπάρχει καί άπανtητικη τofi Κροuσίοu πρόι; 

tόν ΦωτεινΟv Θεοδοσ(οu Ζυγομαλάv, περί τ&ν αίtουμένωv βιβλίων, Οtι «ή όδδς 
εlναι μακρά καί ή δαπάνη oV μικρώ>. 

4 :Em. Legrand, Notice ... , σελ. 80. 
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Θεοδόσιος δΕν εlχε τi}ν παίδευσιν τοϋ πατρός του. • Αλλα μετ& τόν {}άνατον 
τοϋ τελευταίου ό Θεοδόσιος άπέμεινεν ό κύριος μοχλΟς τfiς λειτουργίας τijς 

Σχολi'jς, ούχi βεβα(ως άνευ βοη-ΙΙ&ν. Ε!ς το σημείον τοϋτο πρέπει ν& μνημο· 

νευ-llfi μ(α έπιστολi} τοϋ Μαρτ(νου Κροuσ(ου, χρονολοyουμένη &πο 21 Mutou 
1585, προς τον Θεοδόσιον &πευllυνομένη καl τας &κολού-ΙΙοuς ε!δήσεις προσ· 
φέρουσα 1• ·Εν πρώτοις είναι ή έπιστολiι άποκριτικfι εϊς πρόσφατον απο 

1 Φεβρουαρ(ου 1585 έπιστολi}ν τοϋ Θεοδοσ(ου, 1\Qχετο μετα σιωπi}ν τεσσά· 
ρων έτών καί εύχαρίστως Εξέπληξε τΟν Κρούσιον. 

Διερωτώμενος ό καf}ηγητi)ς Κρούσιος, rlv ό φίλος του δΕν Sπαitε τίποτε 
άνεπανόρttωτον, λέγει: ((Zfj fJ γε Ετι, l} και αύτdς παραπέλαυσέ τι τών πα
τρίαρχιΚών συμφορών; Και περt τού κυρlου δi c!ερεμlοv ήγωνίων. ΤΙς ή αίτία 

τijς αύτού φυγαδlας ;» Χαίρει ό Κρούσιος, διότι Ελαβεν ό Θεοδόσιος τας άπο
σταλε(σας β(βλους και διότι &ναγινώσκει τi}ν Θεολογικi}ν Έπιτομήν. Πρό· 

κειται δια το βιβλ1ον τοϋ -llεολόyου καllηyητοϋ 'Ιακώβου Έερβράνδου ( Heer· 
brand ) 2, τοίί και ύπογρdφοντος τd πρΟς τόν Ίερεμίαν Β' γράμματα. των λου· 

{}ηρανών {}εολόγων. Καt παρακινεί τΟν Ζυγομαλdν δια τοιούτων: ((Ποιείτε, 

πρdς Χριστού, σπουδαία και άνοlγετε τούς όφθαλμο!Jς και μij άθετείτε τfιν τη· 

λικαύτην ίαχVν καi στερεώματα άνlκητα τών θεοπνεύστων γραφών, &ς έν ταίς 

βlβλοις έπαγόμεθα. Μόνον ταύταις &σφαλώς έπερείδεσθαι έν άγώνι θανάτου 

δυνάμεθα, ού τοίς 8σα ύπ' άνθρώπων έπενοήθη ... J). 

Οί λόγοι ούτοι άπευ{}υνόμενοι πρΟς όφφικιάλον τοϋ Οίκουμενικοϋ Πα

τριαρχε(ου καταφέρουν πλi'jyμα κατα τi'jς όρ-llοδόξου π(στεως α1Jtοϋ. Δ8ν 

εtναι άιτλi'j μύησις ε!ς τα λοu-llηρανα διδάγματα, ε!ναι παρακ(νησις λουl!η· 

ρανίζοντος προσώπου πρός περαιτέρω δρdσιν. 'Αλλ' ~πάρχει καl συνέχεια. 

Γ ' 'Κ ' Δ' δ' ' ~ ' ( ' ' ) ραφει ο ροuσιος : (( vo ε ηνα τους vμετεροvς γρ. ημετεροuς πνευμα-

τοφόρους και τής 'Εκκλησlας φωστfjρας έλύπησαν παρ' ύμών γενόμενα. "'Εν μiν 

8τι iν τfi τρίτn άποκρίσει, τfί πρdς την ήμών Αύγουσταlαν ~Ομολογίαν, οί ύμέ

τεeοι σκληe6τεeον ήμών aπήντησαν, oV χeησάμενοι fi ήμείς lχeησάμεΘα ΠΙ}Ος 
ύμ{iς φιλανθρωπίq, και &γάπrι ... , έτεeον δi 8τι τα γράμματα και -άποκρίσεις, 

&ς πedς ήμας έπεμψαν κατα τα παρελθόντα έτη, ταύτα τοίς παπισταίς ύπό τινος 

τών παρ' ύμίν ένεχειρlσθησαν, a. λαβόντες αύται έδημοσίευσαν &να την οίκοv
μένην λατινιστί τε και γερμανιστl, βουλόjιενοι ήμας, ούς ΛουτηρανοVς και αίeετι

κοVς dποκαλοϋσι, καταισΊ,ϋναι παρd πασι ... )). 
Παρά τα παράπονα ταϋτα διατυπώνει ό Κρούσιος τi)ν έλπίδα, Οτι δπως 

δ8ν πίπτει έξ οϋρανοίί ματαίως Qμβρος και χιών, (ωϋτως ούδi η1 ήμέτερα, 

μάλλον δ8 τά τού Θεού, παι/ ύμίν lμο1 φιλτάτοις 'Έλλησι διηνεκώς πεσείσΘαι 

Ι Β. Α. Μ υ σ t α κ ί δ ο υ, Παχυμέρης Γεώργιος, πρωtέκδικος καί δικαιόφύλαξ 

καί Μ- Κρούσιος, c 'Εναίσιμα Χρυσοστόμου ΠαπαδοποUλου » 1 • Α1Ηjναι 1931, σ. 228 • 231. 
2 Αίιτό{}ι, σελ. 229, σημ. 1 . 
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ούδ8 ti.καρπα μεvε"iν». tJ Αξιον μνείας εlναι τΟ Εν συνεχεί(J yραφό,μενον, Οτι ό 

έπιστέλλων δSν παραλείπει διό πολλών t]δ11 έτών να ποιi;ται μνείαν Εν ταί~ 
προσευχαίς του {(τοϋ κυρίου r Ιερεμ!οv, και τών άγαπητών Ζvγομαλών, μάλι

στα τοϋ φιλτάτου μου καl άδελφοV Θεοδοα!ου καl κvetov Σvμεώνος άνομαστl. .. J>. 
Αί περαιτέρω Ερωτήσεις Επίσης Βχουν ένδιαφέρον, διότι Ενδιαφέρεται νd 

μάθη ό Κρούσιος περl πολλών, ζητεί ίστορικd περl τi;ς e Αλώσεως, περl τοU 

νέου πατριάρχου καl τfjς ποιότητος αύτοϋ, περl τοϋ φροντιστηρίου τοϋ Συ~ 

μεώνος, άλλα καi έπιστολας λογίων έξ ολης τijς 'Ελλάδος ζητεί, ούχι δε ι'iνεu 

προσφοριiς άμοιβijς. Εi!χεται ε!ς τον uίον τοίi Θεοδοσίου Φώτιον ( Φωτεινον) 
να άποβίί φωστήρ τijς 'Εκκλησίας και διαπορεί, πώς ούδεiς τών 'Ελλήνων 

«πέμπεται είς τά ήμέτερα παιδεvτήι!ια μαθησόμενος μετά φιλοσοφlας ij θεολο
γ{ας fj Ιατρικής fj καΙ νομικής καΙ τ}ιν λατινlδα γλώσσαν!!. 

'Ακριβώς πρέπει να μνημονευllίί δι' δλίγων η Αύγουσταία 'Ομολογ(α, 

η άπάντησις τοίί πατριάρχου 'Ιερεμίοu Β' και ό ρόλος τών Ζuγομαλάδων 

είς τα {tεολογικCι ζητήματα καί δiι είς τ1)ν -3έσιν τijς ·Εκκλησίας Ε\•αντι των 

σχέσεων μετCι των διαμαρτυρομένων κατ& τ1)ν περίοδον ταύτην/0 Στέφανος 

Ger!ach προσijλl!εν έπισήμως ε!ς το Πατριαρχείον τήν 15 'Οκτωβρίου 1573 
καΙ παρέδωκεν είς τόν "Ιερεμίαν Β' τΟν ΤρανΟν τας συστατικιJς έπιστολCις 

τοίί Μαρτίνου Κρουσίου και του Ίακώβοu 'Ανδρέου, τυχrον φιλ6φρονος 

ύποδοχijς, παρόντος και διευκολύνοντας τοίi γηραιού Ζuγομαλα. Πρtν δol!ii 

άπάντησις τοϋ Ίερεμίου, οί έν Τυβίγγη Εγραψαν δευτέραν έπιστολήν, πέμ

ποντες τον Σεπτέμβριον 1574 &ντίτuπον τiiς ύπο Μελάγχl!ονος έξελληνισl!εί· 
σης Αύyουσταίας 'Ομολογίας, μ/; τi]ν παράκλησιν να παρατηQήσu το Πα

τριαρχείον, ποία έκ τών δογμάτων συνεφώνοuν και ποία άντέκειντο πρΟς 

τaς παραδόσεις τijς Όρl!οδόξου 'Εκκλησίας'· Ή άπάντησις του Ίερεμίου, 

κατα τα τέλη του 1574, διεδήλωνε τi]ν πίστιν τijς Όρl!uδόξου 'Εκκλησίας 

είς τ1)ν διδασκαλίαν τοϋ Χριστοϋ, τών Άποστ6λων, των Συνόδων καί τών 

Πατέρων και γενικώς τiιν άφοσίωσLν αύτijς είς τήν γραπτiιν και άγραπτον 

παράδοσιν 2• 

Τi]ν 24 Mαtou 1575 ό Ger!ach ένεχείρισεν ε!ς τον Ίερεμίαν &ντίτυπον 
τijς Αύγσυσταίας Όμολοy(ας μετα συνοδευτικής έπιστολijς. 'Ο πατριάρχης 

ύπεσχέ-ltη να έκφέρn τας κρίσεις του. Μετ· ού πολύ δ Gerlach διέ{}εσεν άντί· 
τuπα τijς Αύγοuσταίας cΟμολογίας είς τούς άποτελοϋντας τό πνευματικΟν 

περιβάλλον του Ίερεμίου, Θεοδόσιον Ζυγομαλιiν, Βεροίας Μητροφάνην, 

1 Κ. Σ ά ft. α, ΒιογραφικΟν σχεδίασμα, σελ. κγ' • κδ'. G e r 1 a c h, Tagebuch, 
σελ. 29. 

2 Μ. C r u s i i, Turcograecia, σελ. 420- 4:22. Πρβλ. καί Β. Α. Μ ν σ τ α κ ί· 

δ ο ν, Ό παtρ. "Ιερεμίας Β' ό ΤρανΟς καL αί πρός 1'ούς διαμαρ1'υρομένους σχέσεις 

κατό. tόν ι;' αίώνα, c Έκκλ. • Αλή'ft-εια :ι-, τόμ. ΙΔ' ( 1894 ), σελ. 300 • 301, 310 • 312 . 
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Γαβριi]λ Σεβίjρον, Συμεrον Καβάσιλαν και Μιχαήλ Καντακουζηνόν 1• Τρείς 

iiποκρίσεις του Ίερεμίου έδόl!ησαν ε!ς τοuς Ι!εολόγους τijς Τuβίγγης, jjτοι 

κατα Μάιον 1576, κατα Μάιον 1579 καi κατ' Ίούνιον του 1581 '. Ή πρώτη 
τών άποκρίσεων τούτων εiναι μία με-3οδικ1) καί συστηματικiι κρι τικi). τών 

ι'iρl!ρων τijς Αύγοuσταίας 'Ομολογίας και συyχQόνως προβολή τijς Όρl!οδό

ξου Πίστεως. ιο elερεμίας -Β' ό ΤρανΟς διιJ τijς άποκρLσεαις ταύτης, Οπως 

καl δια τών λοιπών δύο, €σωσε τήv τιμήν τijς Όρl!οδοξίας ε!ς τi]ν κρισιμω· 

τάτην ταύτην στιγμήν τijς έξορμήσεως τijς προπαγάνδας. Διa τi]v σύνταξιν 

της άποχρίσεως δ "Ιερεμίας συνεσκέφ{}η μf: τΟ 3εολογικόν του έπι τελεί ον καt 

δη συνειργάσflη στενό'Jς μετά των οίκείων εtς αύrΟν Λεονάρδου Μινδονίου, 

ίατροϋ καl λογίου έκ Χίου, των Ζυγομαλάδων, τοϋ Σεβήρου καl των πλέον 

έγκρίτων έκ τών μελών τijς πατριαρχικijς Σuνόδοu. 

Ή προετοιμασία τiiς &ποκQίσεως ύπi'jρξε μακρά. Άκρως διαφωτιστι· 

κοί εtναι οί παη)ρ και υίό; Ζuγομαλιi; είς δύο ταυτοχρόνους άλλ& χωρίστας 

έπιστολάς των προς τον Μαρτίνον Κρούσιον, άπο 15 Νοεμβρίου 1575. Ό 
πατi]Q Ζυγομαλας έγγίζων το SQόν €τος τijς ηλικίας τοu €γραφεν 8 : «'Έγωγε 

ούτε ι-ΥJκνησα ούτε μήν όκνήσω ποτέ έξvπηρετήσειν άμφοίν καl n δυνάμεως 
lχω χαρlζεσθαι, κ&ν δεήσrι με, δπλα iiράμενον, iν ταύτrι τfί γηραλι!q. μου ήλι
κ{q. συμμαχήσειν .τfί άληθε{q. τε καl ύμίνJ>. 'Επιχειρεί περαιτέρω v· άποσαφη
νίσtι τήν προ{}υμίαν του να χρησιμοποιήσn τα δπλα, έπεξηγών δτι πολλοί 

τών έν ΚΠόλει καl!ολικών έφρύαξαν μαl!όντες οτι εστάλη ΤΟ βιβλιάριον μΕ 

τi)ν προτεσταντικiιν διδασκαλίαν. Καt συνεχίζει : «'Έγωγε δΕ τούτοις άντεί
Πον δι' clς lχουσι καταχρήσεις καl καινοτομ{ας άτόποvς, κο.θ' ών ύμίν μiν έν 

πολλοίς συμφωνοvμεν, iκelνοις δε καΙ λlαν διαφερ6μεθω1. 

"Οχι όλιγώτερον έκπληκτικi] ε!ναι η κατακλεις τiiς έπιστολijς ταύτης. 
'Ιδού: «Δε6μεθα δε βοηθεlας τής iν χρήμασι διa τής μεσιτεlας τού τε μεγαλο

πρεπούς καγκελλαρlοv και τής σής λογιότητος, παρα τής πλοvσιοπαe6χου 

χειeάς τών δυναμένων. Κατά γάρ. τΟ Δημοσθένειον, δεί χeημάτων καl ti.νεv 
.τούτων oilδέv έστι γενέσθαι τωV δε6ντωνJ>. _eo δf: υίός Θεοδόσιος μεταδίδων 
τα προκαταρκτικιJ τijς Επικρίσεως Εγραφε πρΟς τόν Κρούσιον : <r ••• ό άγιώ

τατος πατριάρχης lκτοτε σπουδάζει καΙ μελετij 8τε iiδεlας τύχrι (Εχει γc\e πρά

γματα πολλa} τό βιβλιάριον ~μwν ... 'Ότε δε fιβούλετο μετεκαλεϊτ6 με, τον 
έμdν κύeιον πατ-έeα καt τινα σοφdν Χίον όντα παe' ήμίν κat τινας έγκρlτοvς 

τής Σvν6δοv έφ' iiπαξ καl σvμβοvλεv6μενος τ-α δόξαντ-α αύτψ, άπόκρισις έν 

1 Μ. C r u s i i, Turcograecia, σελ. 496. 
2 Ι. Ν. Κ α ρ μ ί ρ η, "Ορi}οδοξία καί προτεσταντισμός, έν • Α{)οήvαις 1937, σελ. 

79 κέξ. Τ ο U α ύ t ο ϋ, Τά. δογματικά καί συμβολικά μνημεία τi'jς • Ορ&οδόξου καfi-ο· 
λLκfιc; Έκκλησίας, τόμ. ΑΊ έν "Αi}ήναLς 1952, σελ. 369 κέξ., τόμ. ΒΊ έν Άitήναις 
1953, σελ. 435 κέξ., Οπου καl τά κείμενα καί ή σχεtικiι βιβλιογραφία. 

3 Μ. C r u s i i, Turcograecia, σελ. 428. 

... 
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έκάστψ κεφαλαίφ σvνεγράφετο παe' Εμού καl σVν θεfi! πέeας έσχεν ή πάσα 

πeαγματεία τών συμφωνούντων καl μη σαφηνισθέντων, ώς δεί». Ταϋτα σημαί

νουν δτι η &πάντησις δεν ε! ναι του Θεοδοσίου &λλα του Ιδίου του πατριάρ· 

δ • • ' δ' • ' δ - \\ 1 χου, ι αυτο εν ειναι <<ως ε ι Ν • 

Άποκαλυπτικώτερος γίνεται ό Θεοδόσιος δια τi)ν &ντί-θεσίν τοu ε!ς τi)ν 

άπάντησιν τοϋ Ίερεμίου είς Ciλλην του Επισtολήν, άποσταλείσαν ποΟς τόν 

Gerlach τi}ν 1 Μαρτίου 1581, όλίγον προτου &ποσταλii η τελευταία &πόχQι· 
σις του Ίερεμίοu ΠQΟς τοiις -θεολόγους τ;jς Τυβί γγης, χρονολογουμένη άπο 

6 Ίοuνίου 1581. Αϋτη φέρει καi τοϋ Θεοδοσίου τi)ν ύπογραφήν '. Ή οπι· 
στολi} τ;jς 1 Μαρτίου 1581, τρείς μ;jνας πρiν &ποσταλii ιi τρίτη &πόχρισις 

τοϋ Ίερεμίου, οπληροφόρει τον Gerlach τα ~ξijς: !iΣvγγράφει δε ( ό Ίερε· 
μίας) καl άπόκρισιν, fjτις, ώς όρώ καi συνεχώς ταύτην άναγινώσκω, ού σvw 

ναινεί τοίς ύμετέeοις. Μένουσι γde οδτοι ( τοϋ πατριαρχικοϋ κύκλου), ol 
ένταVθα λέγω ήμέτεροι, έν οίς έπαλαιώθησαν καl οlς έγγρ_άφως τε καί άγeά

φως και κατd παράδοσιν τi[> μακρψ χe6νφ συνεφυράθησαν, άκολουθοϋντες τοίς 

πρό αύτών καi ούδεLς ποτ ε λόγος παρενσαλεύει αύτοVς μη οf5τω δοξάζει ν, δ 

οlδας, lνταύfJα διατρtβων ποτέ)> 8• •π περικοπη μαρτυρεί Οτι ό Θεοδόσιος δΕν 

συνεφώνει πρΟς Οσα Επισήμως είς την τρίτην άπόκρισιν ύπέγραφεν, οίiτω 

δ' οξέ-θετs το Πατριαρχείον ε!ς τα δμματα του προτεστάντου κα{}ηγητοϋ, 

διατεινόμενος τΟν προοδευτικόν. 

Δια τών άνωτέρω καttίσταται φανερΟν Οτι πατi)ρ και υίός; Ζuγομαλiiς;, 

παλαίοντες κατd τilς πτωχείας;, fιναγκάζοντο να φ{tάνουν μέχρις έπαι τείας; 

&ναξιοπρsπους προς ξένους, μη ορ-θοδόξους. Ή &ρνητικi} αuτi} δψις τών δύο 

&νδρών δSν Μ είχsν !διαιτέραν &ξtαν κατα τi}ν κρίσιμον οκεtνην περ(οδον 

τοϋ έflνικοϋ βίου, αν δ8ν άφηναν και οί δύο είς τοiις διαμαρτυρομένους τijς 

Τυβίγγης η)ν Εντύπωσιν, ~ν μη τήν πεποίttησιν, Οτι εtναι δυνατΟν να χρη-

Ι Turcograecia, σελ. 432. και ό G e r I a c h, Tagebuch, σελ. 396 και 119, 
έν συνδυασμΦ πρός σελ. 123 καί 215, tσχuρi'ςεται όη ό 1Ιερεμίαι;, περι τά κοσμικά 

άσχολούμενος, άπΟ τό έπιτελεΊον του έξήρτα ηlς άπαντήσεις, μνημονε.Uει μάλιστα &ς: 

άξιολόγου παιδεύσεως κληρικούς τfις έποχfις ταύτης Άρσένιον τόν Τορνόβου, Δαμα
σκηνόν τόν Ναυπάκτου καί "'Αρτης ( τόν Σ'fουδίτην ), τΟν ίερομόναχον Μα't6αiον καί. 
τΟν ~Εφέσου ( Ά</tανάσιον; ), "Ο ίδιος Gerlach {σελ. 114) ση·μειώνει ότι δΕν ήδύ* 

νατο κανείς άπό 'fούς μητροπολCtας, άγνοών τήν άρχαίαν έλληνικήν, vd σuνtάξn 
,;ήν άπόκQισι.ν, ·δι" δ άπαραιtήtως έπρεπε νά σuνtαχitfl αϋtη άπό δύο λα'ίκούς, έννοών 

τούς Ζuγομαλάδες, μετά τών όποίων σuνωμίλησε καΙ έλαβε καi. άνέγνωσε τήν άπάν· 

τησιν 1:ην 30 Α'ύγ. 1575. Πρβλ. καL την έπιστολi)ν-πρός "Ιάκωβον Άνδρέοu έν Le· 
grand, Notice ... , σελ. 117 κέξ, Παρά ταϋtα φαίνε'tαι ότι άληftεύει, Ο,τι 'ΥQάφει. 
ό θεοδόσιος, Οτι κα-ο-• ύπαγόρεuσιν η κατιl γενικΟν σχέδιον άντέγραψαν καi _έβελ* 

τίωσαν ot Ζυγομαλάδες. Βλ. και Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ν, έ'νit' άνωτ., σελ. 148 κίξ. 
2 Ι. Κ α ρ μ ί ρ η, ένit' άνω't,, τόμ. Β', σελ. 489. 
s Legrand, Notice ... , σελ. 163 κέξ. καί σελ. 174 κέξ. 
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σιμοποιη-3οϋν, άξιαιματοϋχοι τiΊς Μ. 'Εκκλησίας αύτοl καl διδάσκαλοι τοίί 

ύποδούλου i!-θνους των, ώς δργανα τijς ξένης &vτορ-θοδόξου ΠQοπαγάνδας. 

Δια τοϋτο ή καλλιέργεια σχέσεων στενών τijς οίκογενείας Ζυγομαλά μ8 τοVς 

διαμαρτυρομένους ε! χε σκανδαλίσει τοiις κύκλους τijς ΚΠόλεως και εtχε κατα· 
, ' .. , τ ... ~ " ' eι e 5/δ QΙ" στήσει ύπόπτους πατερα και υιον. ουτο συμπεραινομεν απο οοα ο ι ι , 

ό 'Ιωάννης Ζυγομαλ<iς παρεπονείτο ε!ς τον Γερλάχιον. Και εκείνος έση· 

μείωνε σχετικώς ε!ς το Ήμερολόγιόν του τi}ν 27 Mαtou 1576, δτι δηλ. i!λε· 
eι !J ,, λ·Ο. '•eι "~Ο γον έναντίον τοϋ Ζυγομαλd οτι ειναι τεΛειαις ουυηρανος και οτι επιστευ ν 

δτι ό Γερλάχιος τον διέφ-θειρε δια χρημάτων'· 
cιΕνεκα της έξαπλώσεως των ψιttυρισμών, ποiι -ενετάflησαν μετ& τfιν 

i!κδοσιν τijς Τουρκογραικίας ( 1584 ), τίς οlδε και οξ α!τίας ποίων ι'iλλων πε· 

ριστατικών, διεκόπη η οπαφi} Ζυγομαλ<i · Τυβίγγης. Έντεϋ-θεν η i!κπληξις 
του Κρουσίου, ε!ς τi}ν &πο 1 ης Φεβρουαρίοu 1585 &παντητικi}ν οπιστολi}ν 

πρΟς τΟν Θεοδόσιον 2, • Αλλ& καl δι' αύτi]ς δΕν παρέλιπε νd σuστήστι είς 
αύτόν να πράττη σπουδαία καl ν' άνοίγη τοiις όφ{}αλμοiις τοϋ κόσμου, στη· 

ριζ6~-tενος εlς τ<Χς itεοπνεύστους γQαφCις καl Οχι είς «Βσα ύπ' άνθρώπων έπε

vοήθη». Καl fιραίωσαν μΕν οί ψι{}υρισμοι τdς έπαφάς, δΕν τ&ς διέκοψαν Ομως 

έντελώς, ώς ε'ίδομεν. • Α τύχη μα είναι, Ο τι dν{}ρωποι τi]ς παιδεύσεως καl τοϋ 
άναστήματος τών δύο Ζυγομαλάδων ύστέρησαν είς η8ος κατ& τfιν δύσκολον 
έκείνην εποχήν. Άλλ' εuτύχημα εlναι, δτι ώς διδάσκαλοι τijς Πατριαρχικjjς 

Σχολijς δεν ύπijρξαν, κα/J' δ σον τούλάχιστον γνωρ(ζομεν, κατώτεροι τijς &πο· 

στολijς των 8 • Πάντως ή παρουσία άνδρών σωφρόνων καl σοφών, οίοι ήσαν 
προ πάντων Γαβριi}λ ό Σεβjjρος και ό λογο-θέτης 'Ιέραξ, πΛi}ν τών όίΛλων 

δσοι συχν<Χ έμνημονεύ3ησαν, συνεκράτησε καl συνετήρησε τfιν τιμ1)ν τfjς 

Όρ-θοδοξtας, &Λλα καl τfίς παιδείας τi)ν άνάπτυξιν ύπέκαυσeν i!τι μάλλον, 
ώστε ό 1ς' αίΟΟv Εληξε μΕ Εξ"αρσιν τοϋ μεγάλου άγώνος άντιστάσεως τi]ς 

πνευματικi]ς και όρ3οδόξου χώρας, καίτοι α6τη Ετέλsι ύπΟ σκληQιlν δουλείαν. 
Άς σημειω-θουν !]δη τα eργα τοϋ πνsύματος τοϋ Πρωτονοταρίου και 

δικαιοφύλακος τ;jς Μ. 'Εκκλησίας και διδασκάλου τijς Πατριαρχικijς Σχο· 

λijς Θεοδοσίου Ζuγομαλιi. 

1. "Επιστολαί. ποικίλοι πρΟς Γερλάχιον καί Κρούσιον, περιληφ&εiσαι εlς η)ν 

τοϋ δευτέρου Turcograe_ciam ( σποράδην) 4• 

ι G e r Ι a c h, Tagebuch, σελ. 200. 
J "Εγινεν ήδη άνωτέQω λόγος περi. tfις έπιστολijς, περι ης βλ. καl Β. Α. Μ υ· 

σ τ α κ ί δ η ν, εtς τά « "Εναίσιμα Χρυσ. Παπαδοπούλου », σελ, 228 κέξ. 
s οι σύγχρονοι τοίί Θεοδοσίου έκφράζονται ένitουσιαιδώς περί αiιτοίί, &ς διδα· 

σκάλου κυρίως. Σχεηκώς βλ. γνώμας τινά'ς ύπΟ Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 63 • 64. 
ΌλLγας άλλά κολακεuτικdς λέξεις άφιερώνει εtς 1:όν άνδρα και ό άπό :Σιναίου Κ ω ν· 
σ τ ά ν τ ι ο ς, Βιογραφία ... , σελ. 348. 

4 Ή Turcograecia έκδο&εtσα τό 1584 άσφαλώι; δΕν tκανοποίηοε τούς όρitοδό. 
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2 ... Αλλαι έπιστολαl. πρό~ διαφόρου~; περιλαμβανόμεναι ύπΟ Ε m. L,e g r a n d, 
Notice ... , σελ. 162 κέξ., ών μνεCα γίνεται έν. τοiς πρόσ&εν. 

3. "ΙΟτορία Πολιtικ'Ι] ΚΠόλεως άπό "'oU 1453 • 1678, Turcograecia, σeλ. 1 • 43. 
•Εκδ. Βόννης: Historia politica et patriarchica Constantinopo1eos • Epirotica, 
recognovit Ι. Bekkerus, 1849, σελ. 1-77. Πρόκειται περi. χρονογραφικοϋ έργου 
άγνώστοu συγγραφέως, μεtαγραφέντος καt συμ_~ληρω'ltέντος ύπό Θ. Ζυγομαλa. 

4. ΠεQί τών πολιορκιών καί τi}ς παρό. των Ό-6-ωμαν&ν άλώσεως τfις _ΚΠόλεω' 
κα~- τfις τωρεσινfις καταστάσ~ως της •Ελλάδος ( 1581 ), Turcograecia, σελ. 74 • 98. 

5. 'Οδοιπορικόν τfις περιοδέίας άνά tO_ Αίγαiον καί έκ τi)ς Μ. • Αο(ας ( 1577 )~ 
Em._Legrand, Notice ... , σελ. 123-134. 

6. Θεματοεn:ιστολαl ( 1578 ). Turcograecia, σελ. 346-369. Χρφ. 57 συμμείκτου 
περιεχομένου τfις Βιβλιοfi-.ήκης της _Βο:υλf'iς, έν φ. 289α • 298β (τΟ δημώδες κείμενον) 
καί έν φ. 299α- 314β ( μεταφορ_ό. είι; τήν &ρχαίαν ). Βλ. Σ π. Π. Λάμπρο Ui Κα~ 
τάλογος κωδίκων_ tών έν • ΑD-ήναις Βιβλιοfi--ηκών πλiιν της Έδ-νικης, Α'_ Κώδικες τiΊς 
Βιβλιο6-ήκης της Βουλfις, c: Ν. "Ελληνομνήμων », τό'μ. Γ' ( 1906), σελ. 121. ΤΟ χρφ. 
iZ'- ΙΗ' αίώνος περιέχει ϋλην -Όχολικήν, έξ fίς μαρτυρείται Οτι τά -&έματα τοU Ζυγο
μαλa παρεδό-6-ησαν έκτοτε καί έχρησιμοποιοϋντο. 

7. ΤρLα μικρά Εργα, i\τοι α) Περί. tοϋ Οροuς Σινa, β) περί τοU 'Αγίου •οροuς, 
y) περί tής καταστάσεως τiiς Άνατολικi]ς Έκκλησίας ( 1578 ), 'Εκδίδονται ύπό Κ. Ι. 
Δuοβοuνιώτου, Θεοδόσιος Ζυγομαλiiς, cΘεολογία»,.τόμ. Α' (1923), σελ. 152-
161, έν συνδυασμ(ό πρΟς τd 8ν σε~. 14-1 • ~42. _ 

8. ~υfi-ική βίβλος έξ "Ινδίας, ήτοι Σ"τεφανίτης καί. "Ιχνηλάτης, κατό. νεοελληνι· 
Κ:iιν μετάφρασιν ( 1584 καί 1614} Uπό Θεοδοσίου Ζυyομαλά έξάλλου κειμένου Συ,Α.εών 
μαγίστροu. Παραδίδε:tαι διά πολλών χειρογράφων. Βλ. Ε m. L e g r a n d, Ν otice, 
σeλ. 78-80. Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο u, ένit-' άνω•., σελ. 142. (Πρβλ. τόμ. ΙΒ', 1934, 
σελ.- 237- 239 ). Καί κώδιξ 43 Ζωγραφείου. Α. Π α π α δ οπού λ ο υ • Κ ε Q α μ έως, 
ΔUο κατάλογοι έλλην. κωδίκων έν ΚΠόλεt, ,.ης Μεγ. τοϋ Γένους Σχολής καl τοϋ Ζ<Q

γραφε(ου, εν :Σόφιq. 1909, σελ. 52. 

9. Μετάφρασις Έξοβίβλου • Αρμενοπούλου καί Συνόψεως Νόμων Μιχαήλ ~_Αηα· 
λειάτοu. Td χειρφ. · είς τήν Βιβλιο\tήκην Παρισίαιν. 'Έκδοσιν με•d σημeιώσεων εtχε 
προγραμματίσει ό Σπ. Λάμπρος. Βλ. Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ν, έν-6-' άνωτ., σελ. 143. 
Πρβλ. σχεηκήν βιβλιογραφίαν iιπό Δ. Σ. Γκίνη, έν ΕΕΒΣ; τόμ. Κ~ ( 1956 ), σελ. 172. 

10. Χειρφ. Κώδικες. "Εκ "tών πολλών, ποU έφιλοτέχνησεν ό Ζυγομαλaς, χρφ. 
όλίγα εtναι γνωστά, περl τών όποίων λόγος γίνεταt έπ' εiικαιρίq. Uπό τοU L e g r a n d, 
Notice, σελ. 50 κέξ. ΎπΟ τοϋ Σ π. Π. Λ ά μ π Q ο υ, c Ν. Έλληνομνήμων »1 'fόμ. 
ΙΒ' ( 1915 ), σελ. 390· 391 κα1 τόμ. Γ' ( 1906}, σελ. 489 ι, λόγοι; γίνεται δ'ό. κώδικα 

;οuς κ-ύκλους, Ο.ν tδίιz, κρίντι κανε1ς άπό τ'Ι)ν άπό toU 1590 φiΗνοντος Ετοuς έπιστολiιν 
Μαξίμου ΜαργοuVίου πρός τόν παtριάρχην ·rερεμίαν. Βλ. Κ.- Σ ά & α, ΒιογραφικΟν 
Σχεδίασμα, σελ. 126 • 128. Πρβλ. καί τά έπ" αiιτης σχόλια ύπό .Em. L e g r a n d, 
Notice, σeλ. 75 κέξ.- Πρβλ. καί σελ. 175 έπιστολ'Ι)ν Κροuσίοu έπ' αύtοϋ. 

ι "Υπό τοίi Σ ά ofi. α, Ν. Φιλ., σελ. 184, άναφέρεtαι. μεταξU τών έργων •οϋ θεο-·. 
δοσίου_ Βίος Διονυσίο-υ 'AQειon:σyLτou, άyνωο:tος άλλο6-εν. :ΤΟ αiιτό&ι άναγραφόμενον 
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tοϋ Λουγδούνου, μεταγραφέντα ύπό θ. Ζuγομαλii ( 1597) καί διd Νομοκάνονα χρφ. 
•iiς Βιβλιο&ήκης Κανταβριγίας, φέροντα σημείωμα τοϋ Θ. Ζυyομαλa, ετσυς 1609. 

3. ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ. ΣύγχQονος προς τον Θεοδόσιον Ζυγομαλiiν, &ρχαιομα· 
llής, llεολόγος aριστος, οίκείος τοu πατριάρχου ΚΠόλεως 'Ιερεμ[ου Β' καΙ 

διδάσκαλος τijς Πατριαρχικfiς Σχολijς, ό έξ Άκαρvαν[ας Σ υ μ ε ω ν Κ αβά· 

σ ι λ α ς\ πι3ανώτατα έγενν1]ftη τΟ 1546, άλλ' ιiγνωστον ε1ναι ποϋ έξεπαι· 
δεύllη. Ο~ τος προσαγοοεύεται Iεροδιάκονος διι\ β[ου. Παραλλήλως προς τi}ν 
σπουδαίαν αύτοϋ παίδευσιν, τi)ν εϋφυtαν καl τi]V στερεαν όρflόδοξον πίστιν 

του, ίδιαιτέραν Επεδείκνυε κλίσιν πρΟς τιΙς μαftηματικdς έπιστfjμας. Πιflανώς 
ηλΙΙεν είς ΚΠολιν είς νεαρι\ν ήλικ[αν, &κολουllών rσως aρχιερέα τινά 2 , μορ· 

φωftεlς δf: έπαρκώς καl χρησιμοποιών τΟν πνευματικόν του όπλισμΟν εύχε· 

ρώς, {}έσιν 5χι εύκαταφρόνητον κατείχεν Εκτοτε μεταξiι τών λογίων κύκλων 
τοu Πατριαρχε[ου. Δι' εν ί!τος καl έκείνο οχι πλiiρες ό Συμεrον μετέβη χάριν 

σπουδών είς Πατάβιον. • Ακριβέστερον, τοϋτο συνέβη κατd τΟ φθινόπωρον 

τοu 1575 μέχρι τi'jς &νο[ξeως τοϋ 1576 '· Με τi}ν βραχείαν παραμονi}ν τοu 
Καβάσιλα είς Πά~ουαν συμπίπτει ή αl!τόllι παραμονi} άνδρών λοy[ων ΓεQ· 

μανών, μετά τών Οποίων δι' οίκειότητος πολλfjς συνεδέftη οfίτος. Πρόκειται 

διd τούς φίλnυς Μαρτίνου τοϋ Κρουσίοu, τΟν ίατρΟν 'Ιωάννην Swartzium, 
τΟ Οvομα τοϋ όποίου μεταφέρεται Niger η Μέλας άπΟ τοiις έλληνομαfJείς και 
λατινομα/Ιείς τijς Τυβίγγης, καί τον Scheurlin ( Σεουρλίνον ). Ό πρώτος 
( t 1580) &ποχαλείται σύνοικος καΙ συσπουδαστi}ς τοϋ Καβάσιλα, ό δΕ δεύ· 
τερος ξύμμαχος έν Παταβ(φ. Προς άμφοτέρους ό Συμεrον προσφέρει πληρο· 

φορ(ας περt 'Ελλάδος, περt ~λληνικi'jς γλώσσης, μνημε[ων κλπ. καΙ διατηρεί 
γραπτι\ς έπαφι\ς βραδύτερον '. 

·π πενία δέν έπέτρεψεν είς τΟν Καβάσιλαν να παρατείνn τi)ν ΠΟQαμο• 

Εργον Παραινετικόν πρός το\ιι; νέους, δέν εtναι παοά σχεδόν αύτοUσιον τό χαιρέτι
σμα Μιχαiιλ- •Ερμοδώροu τοU Λτιστάρχοu, tό i]δη σημειω'fiοέν. 

ι Κ. Σ ά 3 α, Νεοελ. Φιλολ., σελ. 200. Γ. Ζ α βίρα, Ν. Έλλάι;, σελ. 124 ·126. 
Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 64 κέξ. Τ ο ίί α ύ τ ο ϋ, Λόγιοι καi. βιβλιο6-ήκαι της έν 
• Alfφ μονijς tών "Ιβήρων, • "Εκκλ. 'Αλήlfεια •, tόμ. Δ' ( 1883 • 1884 ), σελ. 478 κέξ. 

Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Μάξιμος Μι;tργούνιος πρός Σuμεώνα Καβάσιλαν, ΕΕΒΣ, τόμ~ 
ΙΘ' ( 1949 )i σελ. 292 • 305. Πρβλ. τ ο U α ύ τ ο U, Μεταβυζαντινό; Φιλολογικά, • A-Q-fι· 
ναι 1965, σελ. 57· 70. Χ ρ. Π α τ Q ι ν έλη ς1 εtς θρησκ. Ήit-ικ. Έγκυκλ., τ. z, 
( 1965 ) , σελ. 139 • 140. 

2 Ή Vπόitεσις διατυπώνεται τό πρώτον ύπό Ν. Β. Τ ω μ α δ ά χ η, έν'θ-" &νωτ., 

σελ. 293 ( έρωτηματικώς ). Πρβλ. τ ο ϋ α U • ο ίί, Μεταβυζαντινά, σε-λ. 58. 
8 Εtς τάι; 27 Μαtου 1576, όπότε εtχε μεταβfι εlς τά .ΠατρίαρχεLα ό Gerlach, 

εUρεν έκεί καί. τΟν Καβάσιλαν πρό 4 • 5 ήμερών έπανακάμψαν•α άπό τό Πατάβιον. 
Βλ. Tίirkisches Tagebuch, σελ. 200, 234, 363 κλπ. 

4 Μ. Crusii, Turcograecia, σελ, 457, 561,500-501,504. Gerlach,
Tagebuch, σελ. 122. 
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vήν του είς Πατάβιον περισσότερον. ·Εσκέπτετο νd μεταβfi είς, Γερμανίαν. 
'Αλλα τούτο έξήρτα &πΟ τi)ν προ{}uμίαν φίλου τινός, ποU {}d τοϋ παρείχε 
τd οίκονομικΟ. μέσα. "Ο Κρούσιος μόλις έπληροφορή{}η άπΟ τ~ν •Jωάν. 
Swartzium περi της dρετης καi της λογιότητος τοϋ Καβάσιλα, Ιiγραφε προς 

, u 1t .. π 'β _Q' • " 'λ • αύτΟν Οτι, αν τΟν fγνωριζεν σταν ητο εις ατα ιον, uα τον εκα ει εις 

Γcρμανtαν καί {}ά τΟν έφιλοξένει αύτός είς τΟν οlκον του έπί έξάμηνον καί 
πλέον, όπότε καl έκείνος {}ά έξεμάν{}ανε την Νέαν "Ελληνικήν, άναμφιβόλως 
δΕ καi ό Καβάσιλας ιια εtχε καλuτέQαν τύχην '· Τi]ν έπιl!υμίαν ν& μεταβίi 
είς Γερμανίαν ό Καβάσιλας έπανελάμβανe και το 1581 δι' έπιστολης του 
πρΟς τόν Κρούσιον 2• Φαίνεται Ομως Οτι ό Συμεών μετέβη καί δι& δευτέραν 
φορaν είς Πατάβιον το 1582, ιiγνωστον δι& πόσον χρόνον. 'Αλλ' έπανηλ
Ι!εν έκείl!εν μάλλον συντόμως εtς ΚΠολιν και dκολούl!ως κατηυl!ύνl!η εtς 
• Α γιον "Ορος, dλλ' liχι δι& πολύ, διότι τi]ν 1 'Ιανουαρίου 1585 εύρίσκετο 
πάλιν είς ΚΠολιν. Συνάγεται τοϋτο dπο έπιστολi]ν τοϋ Κρουσίου, χρονολο
γουμένην άπο 20 Μαtου 1585 είς άπάντησιν τοϋ Καβάσιλα, ύπο ημερομη
νίαν 1 'Ιανουαρίου !585 3 • Τοiί γράφει ό Κρούσιος: <<Τιμιώ•ατε κύeιε Συ
μεών, fjν τfj an 'Ιανουαρlου έγραψας έκομισάμην, μετd τής τοϋ κυρ/ου Θεοδο-

' ~ " 'λ ''Θ δ Θ' • 'τ σlov και &μφοτέραις ifσθην άγαν, ως ουπω τε εον r.η n πα~α ο εις, vφ ων 

φ{λων πάλαι Jιγαπώμην καΙ oflς καΘαρώς &γαπώ». 
'Η μνημονευομένη έπιστολi] τοϋ Θ. Ζυγομαλά ί!φερεν i\μερομηνίαν 1 

Μαρτίου ίδίου ί!τους '· 'Εξ αυτης κυρίως έπληροφορείτο ό φιλέλλην κα,~η
γητi]ς της Τυβίγγης περι τ'iίς μετ& τi]ν Ιiξωσιν Παχωμίοu τοϋ Λεσβίου έκλο· 
γης πατριάρχου ΚΠ6λεως Θεολήπτου Β', δι& τi]ν δποίαν εtχαν σuγκεντρωl!η 
μητροπολίται, έπίσκοποι, ήγούμενοι, σύγκελλοι και λοιποι κληρικοί, μεταξiι 

• 'λ-0 ' ' e Σ ' 'ξ 'Α ' "Ο ροφα-τών όποίων μνημονευεται ε νων και ο υμεων, ε γιου ρους π. 

νώς. Το ύπόμνημα της έκλογ'ijς Θεολήπτου τοϋ Β' χQονο/,ογείται άπο 27 
Φεβρουαρίου 1585. ~σ Συμεών, κατd ταϋτα, παρέτεινε τi)ν παραμονήν του 
είς τi]ν μονi]ν 'Ιβήρων μέχρι τέλους 'ίσως τοϋ 1584 και iΊλΙJε μεταξ\ι τών 
πρώτων δι& τi]ν Σύνοδον προς έκλογi]ν νέου πατριάρχου. 

ι ·ο Κρούσιοζ παρήγγελλε νό. δοfl-ϋ ~ρός τΟν Καβάσιλα; άνtίτuπον ~η~ AUyou: 
στα(ας •ομολογίας καi τοίί άπέστελλε <φικροv ν6μισμα ( ήμιταληριον) φιλικοv ασπασμοv 
άnιν» •ο };uμεών άπήντα ( 13 Φεβρ. 1578) Οτι «παρέλκον ήv τΟ τοϋ νομlσματος;;, 

χ " ' • δ λ' ' "δ δ ' • δ β Turcograecia σελ. 460 - 462. ΤΔς περι ια εκτων γνωμας του ε ι ε με την ια ε-

βαίωσιν Οη civ ό κα{}οηγητ'Ι)ς Κρούσιος μάihι καλd 't'/)ν Νέαν "Ελληνικήν, ,ctcX τΟ.ς 
γvωρίζυ καλα δλας. Πρβλ. καt Β. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Βιβλιογραφικό. Μελετήματα, 
c Θεολογία::., τόμ.· Η' ( 1930 ), σελ. 144- 145 καί τ ο υ α 'ύ t ο υ, Λασκάρειc;, ΕΕΒΣ, 

τόμ. Ε' ( 1928 ), σελ. 137. 
2 Turcograecia, σελ. 103. 
5 Β. Μ υ σ t α κ ί δ ο υ, Βιβλιογραφ,κιl μελετήματα, c Θεολογία::. τόμ. Η' ( 1930), 

σελ. 155 · 157. 
' Αύτόt}ι, σελ. 16~ -16δ. 

13-δ-1966 
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Το 1588 sν τούτοις συναντώμεν πάλιν τον Καβάιιιλαν είς τi]ν tδίαν 

μονήν •Jβήρων, όπό3εν έπιστέλλει μ• έν{}οuσιασμΟν πρΟς τΟν Μ. Λο)ιοftέ-τηV 

Ίέρακα καi το\ις αύταδέλφους Ρήτορα Άδριανον καiΠρωτοκανόναρχον 'Αλέ

ξανδρον 1• Μέχρι πότε παρέμεινεν είς • Α γιον 'Όρος δsν εtναι γνωστόν. Άλλ& 
το 1590, ο τε Μάξιμος δ Μ αργού νιος εtχεν έκδώσει μετάφQασι ν 'Ιωάννου 

τijς Κλίμακος'. δ Συμεrον έκ ΚΙ1όλεωςεtχεν άλληl,ογραφίαν μετ' αlιτοϋ και 
έπι ιiλλων ζητημάτων και έπt της Έλληνικ'ijς γλώσσης 3• Είς έπιστολi]ν δs τοϋ 

Φραγκίσκοu Κόκκου, άπευ8υνομένιην τΟ 1605 «τip όαιωτάτφ. κάl .αοφωτάτφ 
ίεροδιακόνφ κυρlφ Συμεώνι», Εχομεν βραχείαν άλλ' εϋyλωττον σκιαγραφίαν 

τοϋ σοφοϋ καt έναρέτοu άσφαλώς διδασκάλου τούτου'. ·ο Φρ. Κόκκος syκω

μιάζει τΟν αvδρα, τοϋ άναφέρει έξ ένΟς τfιν λαμπρdν φ1]μην καl έξ ~-τέρου 

τiJv έκτης ίδίας πείρας γνωστήν του διδασκαλικi]ν δεινότητα έκείνου. <<"Ε:γνω.- · 
μιw- γράφει ό Νάξιος διδάσκαλος- δι& τής φωνής τής σής παιδε{ας το πε

eιττόv· κal τt}v liλλην σου καλοκilγαθίαν, .fjν καί φύσις τε· άμα καl σεμνότης 

περικοαμοϋαα; ούδ' ήμών ήμέληαε τών αμικρών άλλα και γeαμμάτων μετέ

δωκεν». OL λόγοι ο.Οτοι τοϋ νέου μαtJητοϋ πρΟς τΟν πεπνυμένον διδάσκα/.ον 
άποκαΛύπτουν καl τi}ν παίδευσιν 11.αl τΟν χαρακτflρα τοϋ τελευταίου~ "Εκτο.τε 

ιiλλας είδήσεις δeν ί!χομεν περl αϋτοϋ και iΊτο μόλις 60 έτών τώρα. 
Κατά τινα γνώμην, δ Συμεrον Καβάσιλας έδίδαξεν είς τi]ν Πα!ριαρχι

κi]ν Σχολi)ν ΚΠόλεως μεταξύ τών έτών 1577- 1588, έπειδiι δ8 ε! ναι γνω
στή η οtκείωσις αύτοϋ προς τ&ς Φuσικομαl!ηματικ&ς έπιστήμας, διεQωtά• 

ται ό- Γεδεών, liν δ Συμεών δΒν έδίδασκeν άκριβώς αύτdς τι:Χς έπιστήμας·5• 

Άντιl!έτως δ Μ. Παρανίκας προτιμ~ τον Καβάσιλαν καλόγηρον μελετητήν, 

liχοvτα είς το κελλ(ον του κύκλον μαl!ηιών και διδάσκοντα κολλυβογράμματα •. 
'Αλλ' ό Συμεc:Ον f}το άξιος να χριησιμοποιη-θfί διd κάτι καλύτερον" &πΟ δ, τι ~ 

τον Ι!έλει η τοιούτου εtδους άντιδικία τών έρευνητών. Έπανερχόμεl!α !]δη 

1 Μ. Γεδεών, Λόγιοι καi. β'βλιοfi-i'jκαι τi'jς έν "'Α{}φ μονi'jς τ&ν 'Ιβήρωy, 

< Έκκλ. Άλήt}εια •, τόμ. Δ' ( 1883 ·1884), σελ. 479 • 480. 
t Τοiί έν ύ.γίοις -πατρΟς ήμ&ν 'Ιωάννου... Κλίμαξ toU Παραδείσου ... εlς οι;'Ι)ν 

κοινήν φQάσιν μεtαγλωηισitέντες παρά Μαξίμου Μαργουνίου ... 1 in Ven~zia 1590. 
Βλ. -έ m. L e g r a n d, ΒΗ de χνe et XVIe s., τόμ. Β', σελ. 66 κέξ., άρ. 185. 

5 Ν. Β. Τωμαδάκη, δνit" άνωτ., σελ. 302-304 καί έν σ. 301 τό σχετικΟν 
σχόλιον (Μεταβυζαντινά, σελ. 64 κέξ. ). 

4 "ΗέπιστολήSχει έκδοiΗί είς Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Περί tών·-έπι

στολικW'\1 ·τ'ύΠων,---'ΕνετLfισίV 1786, σελ. 147. -Πρβλ. Χ ρ υ σ. Τ σίτε ρ, Τρεiς μεγάλοι 
διδάσκαλο' τοίi Γένους, Άνασtάi:Jιος Γόρδιος,' Χρ'ύσανit-οι; Αίτωλός, Φραγκiσκος Κ.όκ~ 

κος, έν "Α<Ο-ήναις 1934, σελ. 69- 71. • Απόσπασμα ύπΟ Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 
66. Ό Π α ρ α νίκα ς, έν ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΘ' ( 1884 ), σελ. 7, &μφισβητεt άν πρό

κειtαι διά tόν Καβάσιλαν. 

δ Χρονικά, σελ. 66- 67. 
' 'Εν ΠΕΦΣΚ, <όμ. ΚΕ' ( 1895 ), σελ. 65. 

BDBTHPIJ; Β'rλΙΡΒΙΑΣ; ΒΥΖΑ.ΝτΙΝΟΝ J:Df)YΔON •ετec ΑΔ' .. 
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εtς τ&ς δύο πρΟς αϋτΟν έπιστολάς τοϋ ΜαQtίνου Κρουσίου κατ& τα Βτη 
1585 • 1586 1• Εlς τήν πρώτην έπιστολi)ν ( 20 Μαtου 1585 ), &φοϋ ό κα{!η· 
yητi)ς Κρούσιος ζητήσιι να τοϋ γράφουν συχνά ό Καβάσιλας καi ό Ζυγομα· 
λiiς, συνεχίζει ώς έξiiς: ιιδυvήσει γιlι! σv ijδη ρij.ον, τιj) Πατριαρχε{φ lνδιατρ{
βων καl δ λέγεις φροντιση}ριον <!VVtστάς- lJπερ χαfe.ω τε καl σ8 ΠΟtείν εύτυχώς 
εi!χομαι, &σφαλέστατα δ' a.ν πέμψειας τάς §πιστολaς Ένετtαζε, κάκείθεν διa 
τού κvρwv Γαβριήλοv ώς lμέ ... 'Αμφοτέρας τaς βtβλοvς 11ς αlτείς, ijδη lκτη
σάμην καΙ δεδεμέναι καλώς εlσι ... !!. 

Περαιτέρω ό Κρούσιος μεταξύ τών aλλων παQακα),εί νa του στε!λu ό 
Συμεrον Γραμματικήν τijς κοινiiς Έλληνικijς γλώσσης, δια να τiιν τυπώσιι. 

Με τfιν δευτέραν 8πιστολiιν ( 30 Νοεμβρίου 1586) ό Κρούσιος &ναφέρεται 
ε!ς τiιν πρώτην, &γγέλλει τήν μέσφ του Φιλαδελφείας Γαβριi}λ &ποστολfιν 

τών ζητηllέντων βιβλίων, παραπονείται δια τi)ν σιωπήν του φίλου του και 
λέγει: «γράφε περl τών σού διδασκαλε{ων, πώς Π(!οχωeεί τd πρiiγμα». 'Εν . 
τέλει ζητεί καi πάλιν τήν Γραμματικην τijς κοινiiς 'Ελληνικijς καi έπιση· 

μαίνει τΟν κίνδυνον κακοδιδασκαλίας ύπΟ τοϋ άλλοτε μα{}ητοϋ του Νικοδή· 
μου Φρισχλίνου ( Frischlin ), διότι ούτος εlσijγεν &φαιQετικiιν πτώσιν ε!ς 

τf}ν • Ελληνικήν I τΟ άρδρον έπεχείρει να έξαιρέσn άπΟ τα μέρη τοϋ λ6γου 
χαί νά τΟ -δπαγάγn είς τdς άντωνυμίας καl άλλας τιν&ς καινοτομίας Ετεινε νd 

χα{}ιερώστι πρΟς παραπλάνησιν τών νέων. Δι' Ο ό Κρούσιος έβασίζετο είς 

τήν βοή{}ειαν τοϋ Καβάσιλα, διd νd συντρίψn τi)ν ματαιότητα τοϋ καινοτ6· 
μου. •π κατακλεlς της έπιστολi]ς λέγει χαρακτηριστικώς: «άσπασαι ύπΕe· έμοϋ 
τοvς μαθητάς σου καΙ ποiησόν τινας αiJτών fj πρdς eμέ fj πedς τούς μου φιλέλ
ληνας μαθητάς (τdν άριθμdν περl e' όντας) γράφειν καl βεβαιούν αiJτσVς lν τfi 

σοφωτάτrι τών έλληνικών σπουδfί» '· 
~Εδώ Εχομεν είδήσεις αϋflεντικάς, μi) έπιδεχομένας άμφισβήτησιν, Οτι 

ό Συμεrον Καβάσιλας Ι)σχει διδασχαλικον έ'ργον. Καi το 8ργον τοίίτο δΕν 
ήτο διδασκαλία κοινiι τών πρώτων γραμμάτων. Γράφει βεβαίως ό Gerlach 
πρόι; τΟν Κρούσιον Οτι ό ΣυμεΟΟν μετd τfιν έπιστQοφήν του άπΟ τΟ Πατά· 
βιον ~δίδασκsν ε!ς ΚΠολι ν pneros rndimenta graecae linguae, δηλ. 
στοιχεία τiίς Έλληνιχijς γλώσσης προς παίδα; προπαιδευτικώς'. 'Αλλ' ό 
tδιος ό Συμεrον εtχεν &ναγγείλει ε!ς τον Κρούσιον τi]ν σύστασιν φροντιστη· 

1 Β. Μ υ σ τ α κ ί δ η ς, etς « Θεολογίαν », τ:όμ. Η' ( 1930 ), σελ. 155. Εtς -ταυ· 

'tόχρονον έπισt'ολiιν πρΟς τΟν Θ. ΖυγομαΛάν ήρώτα ((Ποίον τδ τοϋ κ.- Συμεώνος φQσν- -
τιστήeιιw». Β. Μ υ σ t α κ ί δ η ς, είς c 'Εναίσιμα Χρυσοστόμου Παπαδοπο-όλου :ι-, 

σελ. ~30. 
t Β. Μυσ'tακίδου, βνδ-" άνωt., cΘεολογ(α::., τόμ. Η' ( 1930), σελ. 157., 

158, Οπον και περι τι:i:ιν βιβλίων. 
3 Turcograecia. σελ. 500. Είς αύτά στηρίζονται αt ύποο&έσεις-τοU Μ. Π_α Ό α

νίκα, έν ΠΕΦΣΚ, τόμ. Ιθ' ( 188<1 ), σελ. 7 καΙ τόμ. ΚΕ' ( 1895 ), σελ. 55. 

Πρώτη περίοδος λειτουργίας τfjς Πατριι;ιρχικης Σχολ_ης Κωνσταντινουπόλεως 27~ .: 

ρ ίου 1~ Και έκείνος· ήρώτα περl τών δ ι δ α σ κ ·α λείων αύτοϋ, δηλ.- περί τη_-ς:' 

διδασκαλίας, τών μαθημάτων καί τών μαθητών του. Έν ~έ~ει ζητεί πάλιν 
πληροφορίας καl ζητεί ν' &ρχίσιι dλληλογοαφία μεταξύ μα/Ιητών _τοϋ Κ αβά·: 

σιλα καl τiiς_ Τυβίγγη;, στέλλει μάλιστα τοi>ς &σπασμούς του καi φυσιχa δεν· 

άνψωυν πρός νηπίους πdν~α ταϋ~α. Α! φρ~άσεις Ύοϋ Gerla~b ·η &vαcΡέρον•-
ται είς κατ' ίδίαν διδασκαλίαν τοϋ Καβάσιλα είς άποκλειστικοVς μα{}ητdς · 
ίδικούς του έπι άμοιβii καί τ6τε πρ6κειται περί παίδων πλουσίων ή η λέξις 

rudimenta δΕν νοεί τd στοιχεία τijς προπαιδε(ας άλλά μάλλον τά μέρη τοϋ

λόγου καί ό ΣυμεΟΟν έδίδασκε συστηματ~κώς Γραμμ~τικήν. 

• Αλλιl και πρΟ τοϋ 1588, έφ' δσόν διέμενεν είς ΚΠολιν, φαίνεται Οτι 
έδ!δασκεν είς την Πατριαρχικi]ν Σχολ~ν ό Καβάσιλας. Καi έφ' οσον μαρτυ· -
ρείται _fι άκμή τfίς Σχολfίς κατd τfιν έποχfιν αϋτήν, δΕν εlναι νοητΟν ,,α {}έ

σωμεν έκτΟς αύτi'jς άνδρα τοσοϋτον διαπρεπi'j, παρεσκευασμένον μάλιστα δίd. 
δύο κλάδους, &ν μf) και περισσοτέρους, 7]τοι βασικώς διd τd Γραμματικά 

και τd Φυσικά- Μαθηματικd καί εύρύτερον διd τά έπιστημονικά, έρμη_νεu· 

τικά, θεολογικά. Τρανώς άποδεικνύεται &πθ τάς έπιστολdς τοϋ άνδρ6ς, άπΩ. -
τ&ς γλωσσικCcς συ~ητήσεις, -τά έπιγράμματά του καl τάς μεταφράσεις τ.-ου, 

Οτι ητο οίίτος Εντριβής καl ένδεδειγμ-ένος διd τfιν διδασκαλίαν. Έπl πλέον 

ό Συμει:Ον έπίστευεν Οτι τd κείμενα τijς άρχαίας καί τfjς χριστιανικijς γραμ

ματείας Επρεπε νά γίνουν κτfiμα τών πολλών διά μεταφράσεως είς άπλουστέ· 

ραν "Ελληνικήν. Είς τοϋτο συνηντdτο με τΟν φίλον και συναθλητήν ~ou 

έπίσκοπον Κ υfJήρων, τόν σοφΟν Μάξιμον τ_Ον Μαργούνιον, μετά τοϋ όποίου 

καl .8νδιαφέροuσαν γλωσσικiιν συζήτησιν δι' &λληλογραφίας ;jνοιξεν άμα ώς 

έκείνος έξέδωκε διά τοϋ τύπου τΟν Ίωάννην τfiς Κλίμακος 2• •Ανήκει λο_ιπΟν
είς τά φωτειvd πνεύματα τijς έποχfίς του ό Συμεών. Kul δή &νήκει _είς τοUς 
πρωτοπόρους έκείνους, Οσοι έπίστευον Οτι πρΟ τοϋ κινδύνου να διασπα· 

σ-Bfi ή πνευματικi)_ παράδοσις τοϋ S-θνους κατ& τιΧς κρισίμους ώρας ταύτας 

καί τάς κρισιμωτέρας Οσαι -8d τάς ήκολού-6ουν, ώφειλον ot λογάδες αϋτοίi vd 
κρατήσουν προσι τf)ν τfιν &ρχαίαν γραμματείαν είς τΟν κόσμον, λαμβά\'Ονtες--

ύπ• Οψιν τfιν νέαν γλωσσικfιν πραγματικ6τητα, ώς δ-ιεμορ~ώ{}η 1}δη. -
'Εξ aλλου .ό Καβάσιλας εlχεν όπλισμον ούχl συνήι'Jη δια τi}ν διδασκα· 

λίαν τών Μαθηματικών καl {}Ct ητο πολύτιμος ή συνεργασία-του είς τi}ν Πα-" 

τριdρχικiιν Σχολήν, δι' ο καi ώς «μαθηματικος Καβάσιλας» εlναι γνωiJτός 8• 

ι Προδήλως ό λόγοι; περί ~εγάλης τοϋ Γένους Σχολjjς ύποσημειοί ό Β. I\f υ
σ τ α κ ί δ η ς, Sνfi>" άνω τ., c Θεqλογία :., "tόμ. Η' ( 1930 ), σελ. 145. 

2 Ν. Β. Τωμαδάκη, ενιfi.' άνωτ., ΕΕΒΣ, τόμ. ΙΘ' {1949), σελ.-301, -303--
304 (Μεταβυζαντινά, σελ. 67 • 68 ). 

11 "'-Etσt όνομάζεται εtς σημείωμα τοϋ 556_ Ίεροσολuμιτικοϋ κώδικος του έ'τοuς 

1710. Α. ΠαπαδοποUλοu- Κεραμέως, '_lεροσολ. Βιβλιοdήκη, τόμ:ΈΊ ε.Υ_ 
ΠετροUπόλει 1915, σελ. 113. 
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•π έπίδοσις αύtοϋ έπιμαρτιιρείται άπΟ σαφfi δεδομένα. 'Εν ~ρώτοις λέγει 
ό 'ίδιος : «τοιούτος γdρ έρως ταύτης ( τfjς άστρολογίας) μi κατεπεlγει, ώστε 
η)v έμi}ν ψυχήν, τΟν 'Αριστοτέλην ψημί, πολλάκις καταλιμπάνειv, κάν τοϊς 

έκεlνοις άσχολούμενον έφεvρήμασιv, έφ' οlς αύδέτερον τών του Πτολεμαίου 
κανονlων άσχάλλει» 1• ΆπΟ τΟν Ίωάννην Swarzium Εκ Τυβίγγης Εζήτει τήν 
λύσιν φυσικοϋ ζητήματος, περί τοϋ άλμυροϋ τών {}αλασσίων ύδάτων και τοϋ 
γλνκέος τών λιμνών και έζήτει Εν τύπους Εκδόσεις τοϋ •Αριστοτέλους και τοϋ 
Εύκλεtδου '. Εtς • Α γιον "Ορος εύρισκόμενος το 1588 ώμολόγει δτι &να χεi· 
ρας εtχε <<Γαληνού μiν 'Ανατομικά, 'Αριστοτέλους δΕ Μετεωρολογικά»'· Συ
ναφfί {}έματα ~Αστρονομίας καl •Ιατρικής ήσαν προσφιλij είς αύτΟν καί 
δι' αύτο το 1590 εζήτει να του προμη1}εύσn ό Μαργούνιος εντuπα. 'Εκεί
νος άπήντα δτι τα ζητούμενα δΕν εύρίσκοντο εύχερώς καl δη δΕν ήσαν εύώ· 
νητα, παρd τοϋτο δμως, ένψ δΕν Ενεθυμείτο προχείρως τί τοϋ έζήτει άκρι
βii>ς, Μ του ΕΠQομή1}ευε το βιβλtον Παύλου Α!γινήτου '· 

Διηύ1}υνε κατα τι'ι ετη 1590- 1591 το τρtτον τι'ι πατριαρχικι'ι πράγματα 
Ίερεμ(ας Β' ό Τρανός. Γράφων ό Συμεrον προς Μάξιμον τον Μαργούνιον 
η μdλλον άπαντών εtς ίδικήν του έπιστολήν, εvφ του Εκφράζει την εύγνω· 
μοσύνην του δι' δσα παρ' αύτου εtχεν rοφελη1}ij, τόν βεβαιώνει δτι τον 1}εω
ρεί δεινΟν διδάσκαλον και Οτι ώμίλησε πρΟς τΟν πατριάρχην πλειστάκις, διά 
νι'ι καλέσυ τον Μάξιμον να διδάξυ έπ' &μοιβii ε!ς ΚΠολιν. Τουτο δΕν sγ(· 
νετο, διότι άμα3είς και ύπΟ φθόνου κατεχόμενοι άνθρωποι ήμπόδισαν τfιν 
πρόσκλησιν '- Φανερον εtναι δ τι έχαρακτήριζε διαφ1}ορα τi)ν πατριαρχικi}ν 
αύλήν και ή έ8νική ζωfι Εταράσσετο. ·Επίσης φαίνεται κα8αQά Οτι ό Σνμεt:Ον 
ητο μέσα είς τι'ι διδασκαλικι'ι και ε!ς τι'ι πατριαρχικα πράγματα. 

"Εργα του Καβάσιλα πρέπει ν' άναγραφουν τι'ι &κ6λου1}α. 

1. "Επιστολαί. πρΟς διαφόρους ( Γαβριi}λ τόν Σεβfιρον, Μάξιμον τόν Μαργο-ύ· 
νιον, θεοδόσιον τόν Ζυγομαλc'iν, παtριάρχην 'Αλεξανδρείας Σίλβεσ'tρον, Μαρτ'tνον τόν 

1 Κ. Σ ά 6- α, Νεοελ. Φιλολογία, σελ. 200. 
ι Turcograecia, σελ. 500. 
8 Μ. Γεδεών, Λόγιοι καί βιβλιοiti]κα' της έν "Α-6-φ μονfις τών 'Ιβήρων, 

• Έκκλ. 'Αλ1\~εια •, τόμ. Δ' ( 1883-84 ), σελ. 479. 
' Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, έν6-" άνω"t,, σελ. 303 και σελ. 300 σημ. 1, Οποu ση· 

μειώνε'tαι δη πρόκειται περί έργου Π α ύ λ ο υ Α ί γ ι ν ή t ο υ, tατροϋ άρίσ'tο'ΙJ, Βιβλία 
έπtά, έν Βενετίq. 1528, παρό. τίρ "Αλδq;ι { Μεταβυζαντ,νά, σελ. 65, ύποσ. 5, σελ. 68 ). 

5 Ν. Β. τ ω μ α δ ά κ η, ενtt-" άνωτ. I σελ. 303.304 (Μεταβυζαντινά, σελ. 69 ). 
'Εν σχέσει πρός τi)ν διένεξιν Μαργοuνίου ·Σεβήρου, ti}ν παρέμβασιν τοϋ Ίερεμίοu 
Β' χαί τΟν ύπαινιγμόν τοiί Καβάσιλα, μελέτης ά:ξιαι εtναι αt κατό. τΟ 1592 έπισtολαί. 
"lερεμίοu • Μαργουνίου. Βλ. Μ. Π α ρ_ α νίκα, Περί. Μαξίμου Μαργουνίοu, ΠΕΦΣΚ, 
τόμ. Ι' ( 1875 • 1876 )ι σελ. 22 κέξ. Χ ρ υ σ. Π α π α δ οπού λ ο u, Σuμβολiι εtς tήν 
iστορίαν Μαξίμου Μαργοuνίοu, ή &εολογική αύtoii έ'Qις πρός τόν ΓαβQιiιλ Σεβfιρον, 

c Νέα ΣLών •, τόμ. ΙΗ' ( 1920 ), σελ. 708 κέξ. 
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ΚροUσιον κ.ά. ), έκδεδομέναι. Βλ. Ι ο. L a m i ί, Deliciae eruditorum ... ( G. Severi 
et alioruω Graecorum recentiorum Epίstolae ), Φλωρεντία 1744, σελ. 27, 50· 51, 
160. Μ. Crusii, Turcograecia, σελ. 103, 460·461, 504. Μ. Γεδεών, Λόγιοι 
καL βιβλιοtl-ηκαι τfιι; έν "Aitφ μονηι; -ςών 'Ιβήρων, c Έχκλ. "Αλή6-εια ~. -ςόμ. Δ' 
( 1883- 8i), σελ. 479- i80. Ε m. L e g r a n d, ΒΗ XV- XVI s., τόμ. Δ', σελ. 253. 
Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Μάξιμος Μuργο'ύνιος πρΟς Σuμεώνα Καβάσιλαν, ΕΕΒΣ, τόμ. 
ΙΘ* ( 1949 )ι σελ. 30!, Οπου άναγραφή χαl τών λοιπών έπιστολών καL tαύησις των 
άμφισβηtουμένων. ( Μεtαβυt;αντινά, σελ. 69 ), 

2. Περί τών 'Α\'tηνών είδήσεις;. Turcograecia, σελ 461 • 462. Περί. •ών άνατu· 
πώσεων Ν. Β. Τωμαδάκη, Εν&" άνωt., σελ. 295, σημ. 4 {Μεταβυζαντινά, σελ. 

60, Uποσ. 5 ). 

3, • Απόδοσις εtς έξάμετρον νεοελληνισtί. έπι{tαλαμίων α) tατροii Ίω. Μέλανος 
και β) πρίγκιπο;: Βιρτεμπεργίας. Turcograecia, σελ. 371, 400-403, 407, 507. :έ m. 
L e g r a n d, Zygomalas, σελ. 165 • 166. Τ ο ίί α \ι τ ο ίί, ΒΗ XV • XVI s., τόμ. 
Δ', σελ. 244, 274. "Εδώ καί τoii ΡΚΗ' Ψαλμοii νεοέλλην,κiι άπόδοσις. 

4. Πρωτόtuπα έπιγράμματα α) πρΟς Γ. Παγdν καί β) πρΟς Δαμασκηνόν Στοu• 
δitην. Περi αύτοii Ν. Α. Β έ η, Κα-ςάλ.ογος τών χειρ. κωδίκων της έν Λεuκασίφ μο· 
νfις τοίί "Αγ. "Α&ανασίου, ΔΙΕΕ, τόμ. Θ' { 1926), σελ. 88. Ν. Β. Τωμαδάκη, 
Eνfl-" άνωτ., σελ. 300 (Μεταβυζαντινά, σελ. 65 ). Μνείας άξιον εtναι Οτι τό πρός -ςόν 
άνδρα έπιτάφιον έπίγραμμα τoii Καβάσιλα προ'fάσσεται τoii έργου τoii Δαμασκηνοίί 
c Σuνά&ροισις άπό τών βιβλίων τών παλαιών φιλοσόφων Οσα εtπον περi τών πετει
νών Ορνέων καί περί τών χερσαίων ζ<ίJων και περί τών {}αλασσίων χαi μετάφρασLς 
εlς τΟ κοινότερον :., Toii f:ργοu προτάσσεταL έπίγραμμα <<Συμεd:ιv τού [εροδιακόνου εlς 
τόν σοφώτατον μητροπολlτην Ναυπάκτου καί 'Άρτης κύριον Δαμασκηνδν καί τήν αύτοϋ 
βlβλον>>. Χρφ. Τουρίνου CCXLVIII. Βλ. Ρ a s i n i, Codices ωanuscripti biblίo
thecae regii Taurinensis Athenaei, τόμ. Α', Τοuρίνον 1749, σελ. 367-368. 

5. Μετάφρασις Αίσωπείων Μύ&ων. Περί αύτfις Sγραφεν ό ίδιος ό Συμεών πρΟς 
τόν Κρούσιον, Turcograecia, σελ. 461. "'Αν πρόκει-ςαι περί της έκδόσεως • Α ν. 
Ν ο υ κ ίο υ ( 1543) η τών γνωστών μεταγενεστέρων ( 1603, 1644:) δέν εtναι σαφές. 
Βλ. Γ. Ζ α βίρα, Ν. 'Ελλάς, σελ. 125. Κ. Σ ά {}α, Ν. Φιλ.ολογία, σελ. 200. Ν. Β. 
Τ ω μ α δ ά κ η, Ev\'t' άνωτ., σελ. 299 (Μεταβυζαντινά, σελ. 65 ). Πάντως εtς tήν έπο· 
χην τα'ύτην άνήκει ή εtσαγωγή τfις άπό διασκευών καί μεταφράσεων τών ύπΟ τΟ 
Ονομα 'toiί Αίσώποu παραδιδομένων μ'ύ&ων διδασκαλίας αiιτών εtς τά σχολεΊα, γενL· 

κευομένη μετά ταϋτα. 

6. Μετάφρασις είς κοιviιν διάλεκτον "Ισοκράτ:οuς λόγων. Παραπομπαί ώς άνω· 
τέρω, εtς τόν προηγο-ύμενον τiτλον. Κάi ή προσπά6-εια αϋtη χαρακτηρίζει tήν Κσβά· 
σιλα άντιληψιν περί σχολικiiς και εUQuτέρας χρήσεως μεταφράσεων άρχαίων κειμέ· 
νων, χάριν κατανοήσεως; αύτών. 

4. ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ. Ε!ς τό β' Ι]μισυ του l'i"' α!ii>νος &νήκουν κα\ 
ι1λλοι τινΕς λόγιοι τοϋ πατριαρχικοϋ κύκλου καί διδάσκαλοι, περl τϊlς συμ
βολi1ς των Οποίων εtς τΟ παιδευτικΟν εργον τών μετά τήν Cl Αλαισιν χρόνων 
και δiι τijς Πατριαρχικijς Σχολijς, δΕν ε'ίμε1}α μΕν σαφώς πληροφορημένοι, 
ύπάρχοuν Ομως Ενδείξεις Οτι άφ' ένΟς ύπJiρξαν τέκνα πνευματικά τi)ι; τελευ· 
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ταί"ας, άφ~ έτέρου δΒ Οτι κατά τινα τρόπον μετείχαν τfjς διδασκαλίας. ''Εξ 
Ciλλου βεβαιοϋται -δια -τiiς παρουσίας αύτών Οτι 'όφίστατο εlς' ΚΠολιV μόρ· 
φωμένη μερίς άξιόλογος τijς κό~νωνίας κατά τfιν ~ποχfιν αύτή-ν. ll:ρό_κε-ι

. ται περί Μανουi)λ toU Μαλαξοϋ, Λεονάρδου τοϋ Μινδονίου καί Γεωργίου 

τοϋ Α'ίτωλοϋ. Τούτων ό τελευταίος συνδέεται στενότερα πρΟς τd σχολι_κα 
πράγματα Καί χρονολογικώς ή δράσις του έμπίπτει είς τήν περίοδον ταύ_τη~, 
άλλ' &ποτελεί φαινόμενον, Ενδιαφέρον να έξετασitfi χωριστά. 

Μ α ν ο υ η λ ό Μ α λ α ξ ο ς ύπi'jρξε τέκνον τοu Ναυπλίου καl 1)το υ!ος 
τοu ίερέως ΔήμητQίου Μαλαξοϋ και οΙκονόμου τi'jς μητροπόλεως Ναυπλίου 

και Άργους. Περι το ~τος 1560 ( · 1563) κατείχε το δφφίκιον τοϋ νοταQίου 
τi'jς μητροπόλεως Θηβών, ~πl μητροπολίτου 'Ιωάσαφ Μακρij. Πότε πραγμα· 

τοποιείται έγκqτάστασις αύτοϋ είς ΚΠολιν δΒν γνωρίζομεν άσφα,,ώς. Πι8α· 

νώς δ/;ν i'jτo &δελφος τpϋ Νικολάου Μαλαξοϋ dλλ& πρωτεξάδελφος α~τοϋ, 

Jλ:Etιi τοϋ Οποίου ίσως και συνεξεπαιδεύ8η, άρχικώς είς Ναύπλιον καl άκο· 
, λού/Ιως Ίσως &λλοϋ. Πάντως ό ΜανουJιλ i'iτo γνώστης πολλό)v καl καλών 
ΠQαγμάτων; ~γκρατης τijς Έλληνικi'jς γλώσσης και τijς γραμματείας. Διεκρί/!η 

ώς άντιyραφεύς δυσκόλων χειρογράφων καl μdς είναι γνωστΟς ·άπΟ τα Εργα 

του. Και δη δια τijς Τουρκογραικίας τοϋ Μ. Κρουσίου (&π ο σελ. 107 κ~ξ.") 
-Εκδ'ίδεται tO πρώτον μετ& λατινικiiς μεταφράσεως ή Πατριαρχικ1} Ίστορί"α 
: Κωνστ_αντινουπόλεως. Κατ& τό ήμισυ μόνον πρέπει νά ,iJεωρήσωμεν βάσιμον 
"τ~V γνώμην τοϋ Σά{}α; Οτ-ι τΟ Εργον: άνήκει είς τΟν ΔαμασκηνΟν ,Στουδίτην 
-καl Ο τι ό ΜαλαξΟς άιτλώς « μετεyλώττισεν είς κοιν1}ν φράσιν » .το:Uτο~ _μΕ 
προσ8ήκην λεπτομερειών τινων 1. 

'Έτι μάλλον γνωστος ό Μανου'ιλ Μαλαξος κατέστη &πο τον περίφημον 

.Νο·μοκάvονά του, τΟν είς άρχαιοπρεΠij φράσιν καί εtς άπλαυστέραν παοαδι· 
δόμενον δι& πλ~Ι!ους χειρογράφων, έξ ο~ μαρτυρείται ή εiΊρεία αύτοϋ διά· 

δοσις κατ& την Τουρκοκρατίαν. Είς το ί!τος 1562 προσγράφεται ι'ίλλο ~ργον 
_-.αϋ_τοϋ, τΟ Κανονάριον, t]τοι βιβλίον περl μετανο(ας, άκολούflως δΕ πονημά· 

1 το fi-έμα τοϋ σuν;άκτοu άφ" έν(ις της Πατρ~αρχικijς 'Ιστορίας -Καί τijς σuμπι
πτούσης Πολιτικfις clστορίας καί. άφ' έτέροu tofi έπ' όνόματι Δωροfi.έοu tοϋ Μονεμ· 
βάΟίας φερομένου ΧρονογράφΟυ ·εχει δημιουργήσει φίiολογι~όν πρόβλημα; Σόνοψιν 
αUtoii ·ιiεηl σχε't'ικfις: βι-βλιογραφίας βλ. ύlτό Δ. Β. Ο l κ ο ν ο μ ί δ ο v, c Χρονογρά· 
φοu:. τοϋ Δωροfl-έοu τΟ: Λαογραq;ικά, c: Λα-ογραφία :., τόμ. ΙΗ' ( 1959 ),-σελ. 119 κΕς. 
Πρβλ. καί Τ. Γ ρ ι τ σ όπου λ ο ν, εlς Θρησκευτικήν καί ~Ηfl-ικήν Έγκυκλοπαιδείαν, 

tόμ. Η' ( 1966 ), σ. 535- 537. "Ας προστεfi-fi Επί tU eύκαιρί~ ή κuριαιτέρα βιβλιογραφία: 
. Τ h. Ρ r e g e_r,l)i~ Cb_tQnik vqm Ja.hre 1570 ( ~ Dorpth~~·qs_ vqil_rv!Qp_~m.Pasia und 
M_anuel Malaxos » ), c: Byzantini~che Zeitschrift », τόμ. ΧΙ ( 1902 ), σελ. 5 κέξ, 
.F; Η. Μ a r c h.a 11, The C_hronicle of :Manuel Mal::i.xos, c: Byzantinisch: Νeί:ι· 
griechische Ίahrbίicher :., ~όμ. V ( 1926 ), σελ. 10_ κέξ. Πρβλ. Καl Ν. Β. Τ αι μ α~ 
δ ά κ" η; Έτούρκέ-uσεν ό Γ. Άμιρούτζης: ;, f'\) ΕΕΒΣ, -τόμ. IH' ( 1948 ), Οελ. tδίq. 1θ8 
·καί τα·_ αύtό&ι σrιμειούμενα. 

,. 
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τιον περί σφαλμάτων τών Εκκλησιαστικών, σχόλια εtς τοiις περL μετανοίας 
κανόνας τοϋ Μ. Βασιλείου, ύπομνήματα περt Πελοποννήσου, βιβλίον γνω· 
μικον και στιχηρό Ιδιόμελα 1• 'Ημάς έδώ ~νδιαφέρει ό Μαλαξος ώς διδάσκα· 
λος, &λλa τί/!εται το ~ρώτημα ~δίδαξεν ε!ς ΚΠολιν καl δη εlς την Πατριαρ· 
χικfιν Σχολi)ν καl πότε καί ποία μαitήματα. 

Μίάν μόνον είδη σι ν 8χομεν καt ταύτην κατα τρόπον σχετλιαστικόν. Γρά· 
φει ό Gerlach' δτι φ{Ιίνοντος τοϋ 1577 ί!ζη γέρων πολύ, παχύσαρκος, ί!ργον 
8χων τi)y έπί πληρωμfi άντιγοαφi)ν κωδίκων &ξίας. Κατοικία του ήτο μικρΟν 
καί άθλιον ο'ίκημα ύπό- τΟ Πατριαρχείον, Ο που έδίδασκε μαθήματα είς μει· 

. ράκια και παίδας 'Ελλήνων. Εtχεν ε!ς το οίκημά του ό Μαλαξός, κατ& την 
μαρτυρίαν τοϋ Ger\ach, κρεμασμένους τσίρους ( pisces siccatus) και τού· 
τους ό 'ίδιος έμαγείρευε καt Ετρωyεν, Οσα δ' έκέρδαινε τα έδαπάνα δι' οtνον. 
'Ο Ι!άνατος τοϋ Μαλαξοϋ τί/!εται ε!ς το ~τος 1581. Ε!ς τ&ς ε!δ~σεις αiΊτάς 
τdς καί Εξευτελιστικ&ς τοϋ Μαλαξοϋ στηριζόμενοι οί Εοευνηταl δΕν δέχονται 
δ τι ό Μαλαξος ~χρημάτισε διδάσκαλος τi'jς Μεγάλης Σχολίjς '· Ό Γεδεών 
άπαντών είς τdς παρατηρήσεις τοϋ Gerlach διd τό άftλιον οfκημα τοϋ Μα
λαξοu Ιiποκαl!ιστ~ την τιμην τijς Όρl'Ιοδόξου 'Εκκλησίας και δέχεται δτι δ 
Μαλαξος ~δίδαξεν ~πt βραχu μάλλον ε!ς τ'ιν Πατριαρχικην Σχολ~ν'. 

Ότι συχνa πικQόχολα λόγια ~ξέρχονται &πο τlιν Gerlach περιττεύει καl 
ν& ύπομν~σωμεν. Ta κατ& Μανου'ιλ τοϋ Μαλαξοu γραφόμενα καl Ώπερβο· 
λικ& ~κ πρώτης δψεως εtναι και δυσφημητικά. Κα! πιl'!ανώς δΕν εtναι λόγια 
άπ' εύftείας έκπορευόμενα άπΟ τΟν Gerlach. Πρώτα· ποώτα ό ίδιος -Βεολό
γος τi'jς Γερμανικi'jς πρεσβείας &ναφέρει δτι το 1578 ι\ γέρων Μαλαξος ~πρό· 

, .. ~ '•e J .. ''eιΑλ -δ κειτο να του αντιγραψη την ιστοριαν των μετα την . ωσιν πατριαρχων · 

-1 Περί. τοϋ άνδρΟς γενικώτερον βλ. Γ. Ζ α β i ρ α, Ν. 'Ελλάς, σελ. 118 • 120. 
Κ. Σ ά {} αt Ν. Φιλολογία, σελ. 185 • 186. Τ ο ϋ α ύ τ ο σ, Μεσαιωνικ'Ι) ΒιβλιοΟ.ήκη, τόμ. 
·Γ', έν Βενετίq. 1872, σελ. ι α' χέξ. Κ. Δ u ο β ο υ ν ι ώ t ο u, Ό νομοκάνων τoii Μανοui}λ 
Μαλαξοϋ, έν-'Αο&ήναις 1916, σσ.88. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλο-υ, Περ\ 
τής έλληνικijς έκκλησLαστικής χρονογραφίας τοϋ )ς:"' αί.ι'όνος, < 'Εκκλ. Φάρος •, τόμ. 
Θ'~{ 1:912 ),- σελ 410 κέξ. Δ. r κ ί ν η, Έπί toU Νομοκάνονος τοϋ Μαλαξοϋ, c: 'Ελλη
νικά., τόμ. z• ( 1934 ), σελ. 99 κέξ. καί τόμ. Η, ( 1935 ), σελ. 29 κέξ·. Τ ο ίί α ύ t ο ϋ, 
Ό Νομοκάνων τού ΜΌλαξοίi ώς πηγη δικαίου τοίί μετΟ: τiιν 'Άλωσιν Έλλrινισμού, 

c: Πρακτικό. τi]ς •Ακαδημίας Ά{}ηνώ_ν •, τόμ. ΙΓ' ( 1938 ), σελ. 396 κέξ. κλπ. 
2 Tίirkisches Tagebuch, σελ. --4:48. Πρβλ. Turcograeciam, σελ. 185. 
s ε. Α. Σ ι δ ε Q ί δ ο u, Περί τινοι; άνηγρά(pοu τού νομοκάνονος τοϋ Μανουήλ 

Μαλαξοϋ, Π'ΕΦΣΚ, τόμ. Λ' ( 1908), σελ. 185. Μ. Π α ρ α ν ί. κ α ς, αύτό-6-ι, τόμ. ΙΘ' 
( 1888 ), σελ. 8, τόμ. ΚΕ' ( 1895 ), σελ. 65. 

4 Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 68-69. Τ ο ϋ α ύ t ο υ, Αί. παο' ήμίν cruλλογαί 
τών ί.ερων- κανό.νφν καtό. τούς τελευtαίοuι; χοόνους, • Έκκλ. • Αλήitεια :., tόμ. ΙΑ' 
( 1891 ), σελ. 7. 

5 Tagebuch, σελ. 448. 
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Δεύτερον τα περl μαγειρευμένων τσίρων εtναι φαιδρά. άφοϋ οί τσίροι δέν 

μαγειρεύονται. ΤΟ ·δΕ-σπουδαιότερον είναι Οτ-ι, ένc'ρ τόσον εϋχαρίΟτως ό- Μ. 

Κρούσιος έξέδωκε τiιν ΠατριαQχικi]ν Ίστορίαν Κ Πόλεως και τi]ν Πολι τικi]ν 
•Ιστορίαν ΚΠόλεως, Sργα χρονογQαψικά, πολυτίμους είδήσεις Περιέχοντα 

περl τών μετd: τήν et Αλωσιν χρόνων είς άμφοτέροuς τοVς τομείς τοϋ έttνι
-κοϋ:- πολι τοωϋ και τοϋ {}ρησκεuτικοϋ βίου, ό Θεοδόσιος Ζυyομαλίiς _εγραφε 

προς τον κω'lηγητi]ν τijς Τυβίγγης: <<προσέξοις δs τοϋτο, δτι Μαλαξός tν ο Τς 
σ1J'Ιlέγραψ_έν· έκ πολλών Εf!ανισάμενος σV πάνυ άληθεύει. 'Ενίοτε γι!Q _πρΟς χάριν, 

iiλλοτε πρός lχθραν ... !!. Ταίiτα λέγων δ Θεοδόσιος Ζuγομαλiiς χύνει δηλητή· 
ριον κατa Μuνου/ιλ τοίi Μαλαξοίi, προφανώς έξ &νταγωνισμοϋ, χωρις νa 
·είναι- ό· ίδιος άνεπίληπτος καl είς τΟν τομέα τfjς προσφορi1ς, έφ' Ο-σον δέν 

άπέ{ρuγεν οίκειοποίησιν ξένων Πνευματικών πραγμάτων. Δι6τι ούτος· τiιν Πο· 
λιτίκi)ν rΙστόρία-ν: Κ Πόλεως παρουσίασεν ώς ίδικ-ήν _του, ένψ-τΟ 8ρyον άπλώς 
μετά τινων συμπληρώσέωv &ντέγρrιψεν, &λλα και τοϋ Μιχαi]λ- Έρμο δώρου 

Λ11στάρχου τi)ν έπιστολην ·μ-ήνυ-μα πρΟς ταUς φοι τώντας νέους εtς 'την Πα
τριαρχι~i]ν Σχολi]ν ΚΠόλεως μετέγραψε μετά τινων μεταβολών ώς Ιδικήν 

του. ·Επί Πλέον -.άντιγραφεύς κωδίκων καί δη 8ργων νομοκανονικών i]το καl 

δ Θ. ΖUγομαλα;, Οπως καl δ Μ. Μαλαξ6ς, έπομένως καl είς τΟ 8ργον tοϋτο 
ύπilgχεν άντί{}έσις τών δύο dνδοών. Τεινομεν νd πιστεύωμεν Οτι άντιπολι· 
τευτικi} κατd Μαλαξοϋ διάθεσις fjγαγε τΟν Ζυγομαλάν να τόν άντιμάχεται. 

Αύτος ούτος '{σως τόv κατεπολέμει μέχρι σημείου δυσφημήσεως καΙ &ποκλει· 
σμοϋ άπΟ τfιν Πατριαρχικην .Σχολοήν. Παρd ταϋτα καl κατd ταϋτα, φαίνε· 
ται οτι νεώτερος έδίδαξεν δ Μαλαξος εΙς τi]ν Σχολήν, γέρων δλ πλέον χάριν 
βιοπορισμού Οσον αί -δυνάμεις του έπέτρεπον είργάζετο κατ· ίδίαν μέχρι τοϋ 
{}ανάτου του ώς οίκοδιδάσκαλος. 

Ό Χίος Ιατρος Λ ε ο ν ά ρ δ ο ς Μ ινδό ν ι ο ς διέτριβεν εΙς ΚΠολιν, 
πλησίον τιiϋ πατριάρχου 'Ιερεμ(ου Β' τοϋ Τρανού, ποικιλοτρόπως βοηl!ών 
α_ύτΟν.και μάλιστα, ώς είδομεν, είς την σύνταξιν τijς άπαντ-ήσεως-έπικρί· 

~ ' ' Α' ' 'Ο λ ' 1 'Αλλ' ' ! ' '!δ' '' σεαις- εις την υγοuσταιαν μο ογιαν . α και ε ς τ ας κατ ιαν μεΛ~· 

. τας του έβοήιtει τον tδιοv λογιώτcιτον πατριάρχην δ Μινδόνιος, Ιδί~ εΙς τi]ν 
κατανόησιν τοϋ Ήσιόδου, τοϋ· cΕρμογένοuς και του 'Αμμωνίου 2• ι Η Χίος 

κατ&· τΟν Ις'- αί'ώνα Εχει να έπιδείξυ άνδρας λογίους, η παρουσία των 
Οποίων εϊ; τi}ν νi}σον μαρτυρεί πρώιμον πνευματικi)ν άναγέννησιν. Εlναι 
οiJιοι δ Μιχαi]λ Σοφιανός, δ Θεόδωρος Ρέντης, δ Φραγκίσκος Δομέστιχος 
Λάσκαρης, οί Μινδόνιοι, δ 'Ιωάννης Κορέσης κ.α., Ι!εωρούμενοι μα/Ιηται 
Υσως τοϋ Έρμοδώρου Λnστάρχου dλλα καl ε!ς 'Ι ταλίαν μορφωl!έντες 8• Εiς 

1_ τu·rcOgraecia, σελ. 432. Κ . .Σά{}α, Βιογραφ. Σχεδίασμα, οελ:.κfi.'. 

2. :Turcograecia, σελ. 205. Κ. Σ ά-& α, εvit" άνωτ., σελ. μεΊ ση μ. Ι. 
3 Κ. • Αμάν t ο u, -'Η παιδεία είς ~ην Τοuρκοκρατοuμένην Χίον ( 1566 • 1822 ), 

« Έλληνικά ~. τόμ. Γ' ( 1930 ), σελ. 381. 
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τΟν κώδικα τijς λατινικης έπισχοπfίς Χίου δ Μινδόνιος άναφέρεται συχνό 

ώς Leonardo Mendoni medico και medico Mendoni 1• Κατa τi]ν έποχi]ν 

τijς Ι!ρησκευτικijς ~ριδος δρ/Ιοδόξων και καl!ολικών εiς Χίον, δ Μινδόνιος 

μετ α του Κορέση καt Γ. Σεβαστοπούλου διεξijγον μέ όξύτητα τΟν άγώνα, 

ώς μαρτυρείται άπό τιΙς έπιστολ&ς τοϋ Κορέσfι πρός ΊΟν Μελέτιον Πηγιiν 2• 

Το 1576 δ Μινδόνιος εi\ρίσκsτο εiς 'Αγχίαλον &σκών τi]ν iατρικήν. 
Έκεί{}εν έπέστελλεν είς τΟν Θεοδόσιον Ζuγομαλdν 8• Εtς ~Ιταλίαν, κα.τό τ1)ν 

συν-ή3ειαν της έποχijς, έσπούδασεν ·Ιατρικfιν και Φιλοσοφίαν. Καί φαίνε· 
ται δτι έ-3εράπευεν δ άνηρ άμφοτέρας τ<Χς έπιστήμας έξ ίσου. Ό Μαργαρί· 

της Κωνσταντινίδης δι' έπιστολijς του προς τον Σπυρ. Π. Λάμπρον, δια 

να έρμηνεύσn τi]ν ~παρξιν πολλών Ιατρικών κωδίκων εiς τi]ν βιβλιοl!ήκην 

Μιχαi]λ τοϋ Καντακουζηνοϋ, έκφράζει τi]ν Ίiποψίαν οτι ήγοράσl!ησαν ούτοι 
κατ· εϊσήγησιν τοϋ Λεονάρδοu Μινδονίου και τοϋτο συνάγει έκ της ύποftέ· 

σεως, δτι πιl!ανώς δ Μινδόνιος 1\πijρξεν iδιαίτερος iατρος τοϋ κατa το 1578 
άπαγχονισ3έντος ύπΟ τών Τούρκων πολυμηχdνου Μ. ΚαVτακουζηνοϋ 4• 

Κατa τον Γεδεών, δ Μινδόνιος διαμένων εiς ΚΠολιν παρα τiρ Πατριαρ· 
χείφ, έδίδασκεν εiς τi]ν Πατριαρχικi]ν Σχολήν '· Το 1580 διέμενεν εiς Χ ίον, 
Οπου και συνέταξε τi)ν δια{}ή)(ην του. "Ο Παρανίκας άρνείται Εντελώς και πει· 

~ σμ6νως ο τι ·δ Μι vδόνιος έδίδασκέν εΙς τ1}ν Πατριαρχικi]ν Σχολή ν •. 'Αλλ' ώς 
τόσον, δ Χίος Ιατρος ή το μiiλλοv iατροφιλόσοφος και το πιl!ανώτερον εtvαι 
Οτι. συνδέεταL πρός τό διδακτικΟν 8ργον. 

1 Α. Κ. Σ ά Q ο u, ΤΟ χιακόν πολίτευμα άνΔ τούς αίώνας, ΕΕΒΣ, tόμ. ΚΒ' 
( 1952 ), σελ. 153. 

1 Αύτόt}ι, σελ. 154. 
s Ttircograecia, σελ. 309. Κ. Σ ά & α, Νεοελ. ΦιλολογCα, σελ. 201. 
4 Μ α ρ γ α ρ. Κ ω ν σ t α ν~ ι ν i δ ο u, Μιχαήλ Κανtακουζηνός Σε"ίτάν9γλους καί. 

Μιχαήλ ό Γενναίος, «Ν. •Ελληνομνήμων » 1 τόμ. Θ, ( 1912), σελ. 472; 
5 Μ. r ε δ ε ώ ν, Χρονικά, σελ. 64, 67. 
6 Μ. Π α Q α νίκα, Περt της έν ΚΠόλει ΠαtQ. ::Εχολfις, έν ΠΕΦΣΚ, -ιόμ. Ιθ' 

( 1888 ), σελ, 5, 6 • 7, τόμ. ΚΕ' ( 1895 ), σελ. 64 • 65. 
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Ε' ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙτΩΛΟΥ 

1. Ο ΛΟΓΙΟΣ. Φαινόμενον είςτi}ν πνευματικiιν ζωi}ν τοϋ Ι~' αίώνος τi'jς 
. ΚΠόλεως &ποτελεί άνi}ρ εuπαίδευτος και πολuγQάφος στιχουργός, Γ ε ώ ρ· 

γ ι ο ς δ Α.ί τ ω λ ό ς, κατέχων έξαίρετον 8έσιν μεταξV τών λογίων της έπο· 
χfίς του, κατ·& τ_όν Σπ. -Λάμπρο': 1• Χαρακτηρίζεται ούτος ύπΟ .των συγχρό· 

νων _του _ώς Λίαν Πεπαιδευμένος, σοφΟς· και Ελλόγιμος 2• Άλλ• οί έπιδαψιλευό
μεVοι εlς αύτΟν χαρακτηρισμοί' καl Sπαινοι, δτι ήτα «ποιητης lί.ριστος» κ·ρί· 

. νονται -ώς όπερβολι_κοί 8• ~Οπωσδήποτε Εχομεν ένώπιό.ν μας άριστον- ~λληνι· 

σtiίν ·και ~ρμηνευτήν και ήσκημένον κωδικογράφον, · &ν Οχι συστ.ηματικόν, 
πdντίος Εμπειρον 4 • 

Ώς μαρτυρεί το ονομά του Γεώργιος κατήγετο οντως έξ Αίτωλίας. 

Είξ ίδιόγραφον κώδικα (&ρ ι il. 130 τi'jς μονi'jς Παντοκράτορος τοϋ 'Α γ(ου 

·"Όρους) fiπdρχει τοϋ ίδίου σχετικόν διαφωτιστικΟν σrιμε(ωμα, δια τοϋ 
ό_πο'ίου άποκαλύπτεται δη <(ό _ γράψας τi}ν βtβλον ταύτην _ και τέρμα .δοVς 
Γεώeγι4ς τ{ς έστιν __ δ έξ Αίτωλ{ας ... J> 5 .• ·Εκ νεανικi]ς fιλικίας, -ώς-_φdίνεται, ό 

Γεώργιος έξενιτεύ3η καt λίαν πιflανΟν είναι Οτι εtς ΚΠολιν βασικώς έξεπαl

δεύ6η. Περl τΟ 1527, κατ& τοVς δρ8ούς ύπολογισμοUς τοϋ Λάμπρου, ποιεί
ται τ&ς διατριβάς του είς Βενετίαν9 τΟν ύπόλοιπον ΧQόνον του διαμένει μάλ· 
λον είς ΚΠολιν καί πεQI τά τέλη τοϋ βίο·ιι του εύρίσκεται είς Κ6ρLν8ον, 

ι Είς τόν άνδρα άφιεροίίνταL τδ. άκόλου-8-α διαδοχικό: μελετήματα : Σ π. Π. 

Λάμπρο υ, Νέο~ 'Έλλην Αίσωπο~, c "Ημερολόγιον:. Σκόκου 1888, σελ. 325 κέξ. 
Τ ο ϋ α ύ τ ο U, Γεωργίου Αίtωλοϋ Μϋ&οι νϋν τΟ πρώτον έκδιδόμενοι, c Δελτίον "Ιστορ. 
Έfl-νολ. Έtαιρεία~ », τόμ. Ε' ( 1896- 1900 ), σελ. 1 · 102. Τ ο ίί α U t ο ϋ, Γεωργ(ου 
τοϋ Ai:cωλoii Δύο άνέκδοτα στιχουργήμαtα εtς Μιχα1}λ καί Άνδρόνικον του~ Καντα· 

κουζηνού~, c Ν. Έλληνομνήμων :., τόμ. Θ' ( 1912 ), σελ. 253 · 264. 
! Ίωάννης Βοναφεύς, Ζακύνfl-ιος, πρΟς Μαρτίνον ΚροUσιον ( Turcograecia, 

σ. 270) καί • Ανδρέας Δαρμάριοι; ώσαύτως (Ε m. L e g r a n d, Notice biographique 
sur Jean et Theodose Zygomalas, Παρίσιοι 1889, σeλ. 189 καί σ, 73 )."· Κά.iά Τυ· 
·βt-(γειον σήμεLiομα, χαQάκτηQίζε"tαι «tiριστος ·πσιητης)) (·αύτό{}ι, σελ. 138 ). 

3 Σ π. Π. Λάμπρου, Γ. Αίτωλοϋ Mi:Htoι, Eνfl-" άνωτ., σελ. 2. 
4 Περί τijς άξία ς τοϋ Αtτωλοϋ συνάγει έκ των κειμέ'!.'cόV καί ό Α. Π ·α Π α δ ό

που λ ο ς -.Κεραμεύς, Σuμβολαί ,:είς ηlν 'ίστΟρίαν τfιι; Νεοελλην., Φίλολογίας, 

. 'ΠΕΦΣΚ, τόμ, ΙΖ' ( 1882 ·1883 ), σελ. 52, 61 • 62. 
5 Σ π. π:·-.'Λ ά μ π ρ· ο _υ, :ξ<'άτάλογος των έν ταίς -βίβ·λιό6-ήκαις. του· •Α γ. "'Ορους 

Ελλην. κωδίκων, τόμ. Α', έν ΚανταβριγίQ. 1895, riελ. 106. ΧρονολΟγία τοϋ ί:Jημειώμα· 
~τΟ'.ί;; 15'18.':-ΠιίQάyγελία -άηιγραφfις,' "χαρτοφίίλαΚος Μ. ''Εκκλησίας ΚωνσταντίνΟυ καλ

λίστου tερέως. Περιεχόμενον αύτου, ΣuμεΟ:ιν Θεσσαλονίκης 'έκκλη<i.ιαρ'τικΟι; διά-λογος. 
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δΠου καί -άπο-θνt]σκει περί τΟ 1580, είς ~λικίαν σχετικώς νέαν,. 55 έτών. 
co Γεώργιος ΑίτωλΟς άνήκει είς τούς πατριαρχικούς- κύκλους. ~0-vεώ· 

τερος utός του μάλιστα εlναι λόγιος καί άναφέρεται ώς ίεροδιάκονος τi)ς Μ. 

aΕκκλησίας. Πατfιρ καί υίός συνδέονται διό στενi)ς φιλίας πρΟς τΟν διαμαρ· 
τuρόμενον ίεQέα τi'jς Γερμανικi'jς πρεσβείας Σολομώντα Schweiger;τoν γνω· 

στότερον ctlς Σιωπικόν. Τοϋτον ό πατηρ έγκώμιάζει -Βαυμασίως. Καί ό ·υίΟς 

έξαίρει τi}ν φιλίαν τοu '· Άπο το μνημονεuilsν σημείωμα τοϋ Τuβιyγειανοϋ 
κώδικας μαρτυρείται Οτι Ο Γεώργιος κατεγέλα πάντων τών νοταρίων τοϋ 
Πατριαρχείου 2• ΠρΟς τΟν πρωτονοτάριον μάλιστα Θεοδόσιοy τΟy Ζuγομα

λaν συνεκρούσilη δι' άγνωστον είς ήμaς αίτίαν. Ti'jς διενέξεως ταύτης πQοϊον 

ύπi'jρξε μία σάτιρα τοϋ Κερκυραίου 'Αλεξάνδρου Φορτίου. Ό gμμετρος ο\Jτος, 

κατ& τi}ν έπιγραφήν του, «Κωμφδαδιάλογας, δ lπικληθεlς Φιλαλήθης» •, στρε. 
φεται κατ& Θεοδοσίου Ζυγομαλa άφ' eνός Καt Μανοuήλου τοϋ Τζετζεπii, 
άφ• έrέρου, <<-ι;οϋ έξ 'Αλβανών έλκοντας τΟ γένος, τού παιδείας καί έπιστήμης 

γραμμάτων 1Ο παeάπαν άp.ετόχουJ>, κατ& τούς χαρακτηρισμούς- τοϋ"- σατι~ 

ρογράφου. Άτυχώς μόνον τό προοίμιον έσώ{}η τοϋ λιβέλλου, τούτου δέ ή 

ήλικία τίflεται είς χρόνον μεταγενέστερον τοίί θανάτου τοϋ ~Γ. Αtτ007.οϋ. 
Τον Κωμφδοδιάλογον, λέγει δ τίτλος. προοίμιον, ιισυνέγeαψεν- δ Φόρ· 
τιος- κατd τοίν δυοίν άθέοιν καl μιαρωτάτοιν άνδροίν, εί θέμις τοιούτοιν άν~ 
δ ρο ίν καλε ίν μηδεμίαν άνδρΟ ς έμφέρειαν έχόντοιν, τοϋ τε iiατραλοίοv κal μη~ 

-τeaλolov Θεοδοσlου Ζυγομαλα, το1J παρd τiρι άξίαν τήν τοϋ πρωτονο-rαρ_lου .τijς 
•ι άλ 'Ε λ ' λ- λ ' • 'Α · '· ·ι ' Ζ J.r.ιεy ης κκ ησιας κ ησιν αχοντος, rιιμοι». JJ,φο.τεροι. ο στοχοι ,.......;_ υγΟ· 

μαλάς, Μανουfiλος- φαίνεται Ο τι 8σφαλον σοβαρά, διότι- κατd τfιν συνέ· 
- λ' • θ ' βλ θ' ' ' 'ξ Α' λ' · ' _ χειαν -του προ ογου- <(Οι ποτε φ ονφ η εντες και τον ε ιτω ιας γeαψα-

μενοι Γεώργιον κατεψεύ_σαντο έκεlνου άi-εχνώς, δς δεlκνυσ_ι- κα_ι .τlνες_ μ~ν τψν 
μητροπολιτών βίον βιώσι σεμν6ν, και τοVς ξένους ξενlζοvσι γνώμrι- φιλοδικαlψ, 
τlνες δ' α-δ τούτους τfί φειδωλlq, προσανέχοντες ύπό πάντων μισούνται» 4• 

2. ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ. 'Εκ τών σχετικών έρευνών καταγράφονται τ& &κό· 
λουilα ίiργα Γεωργίου τοϋ Α!τωλοϋ, έξ ώv μαρτυQείται έπt πλέον καt ή &ξία 
τοϋ άνδρος μεταξiι των δρώντων πνευματικών άνiJρώπων τi'jς έποχii• του. 

1 Ε m. L e g r a n d, Bίbliographie Heltenique •.. aUx xve et xvre siect_es, 
τόμ. Δ', σελ. 250, 251. 

ι: :Em. 'Legrand-, Notice ... , σελ. 137. 
β Εtς ίαμβικοUς στίχοu; μη εύκρινώς άναγινώσκομένοuς τΟ προοίμιον· παραδί· 

δεται δια του γνωστού Κ<δδικο~ του • Αλεξ. Ίέρακος, άνήκοντος άλλοτε εlς τόν_- Σόq) . 
Οtκο~όμοu (Κ. Σ ά & α-, ΒιογραφικΟν Σχεδίασμα ... , σελ. 136- 137 σημ. -), ]']δη δέ 
άποκδιμένοu ει~- τi)ν συλλοyην, χειρογράφων τfις 'Ε{}νικijς ·ήμών Βιβλιο-θήκης. 

··- ~ Κ. Σ ά ft α, Νεοελληνίκi) Φιλολογία, σελ. '141. --F;; L e g·r a n d,. BH .. XV
XVI s., τόμ. Β', σελ. 181. Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, Notice ... , σελ. 72 .. 73. 
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1. "Ερμηνεία εlς τό c Φώς ιλαρόν:., Κώδιξ 717 μονijς Ίβήρων 'Α γ. "'Όρους. Σ n:. 
Π. Λάμπρο u, Κατάλογος ... , τόμ. Β', σελ. 211. 

2. "Έμμετρος άπόδοσις Μύ&ων τοϋ Αίσώποu. Κώδικες: 4272 μονfις Ίβήρων 
(152) "Αγ. "Όρους. Σπ. Π. Λάμπρου, Κατάλογος, τόμ. Α', σελ. 36, Ίεροσο
λυμιτιχός 208. Α. Π α π α δ οπού λ ο υ - Κ ε Q αμέ ω~~ Ίεροσολυμιtικiι Βιβλιο

~κη, τόμ. Α', έν Πετροuπόλε< 1893, σελ. 287 ( φ. 202 • 204, ο τ. 1599 ). Κώδ. Άλμu· 
ρoii ΚΖ', ι η' αίώνος. Ν. Ι. Γ ι α ν ν οπού λ ο υ, Κατάλογος tών χειρογράφων τijι; 
Βιβλιοftήχης της εν 'Αλμυρφ φιλαρχαίου 'Εταιρείας 'Όρ&ρυος, c Ν."Ελληνομνήμων », 

τόμ. lθ' ( 1925 ), σελ. 370. Έκ τoii Ίβηριτιχοίί κώδικας 152 έξεδό&ησαν ot Mii&oι 
ύπό τοiί Σ π. Π. Δ ά μ π ρ ο υ, Γεωργίου τοϋ Αt""ωλοίί Μϋ&οι, νϋν ""ό πρώτον εκδι
δόμενο,, ΔΙΕΕ, τόμ. Ε' ( 1896 ·1900 ), σελ. 8 • 102. Έξ aλλοu 'Ιβηρ<τ<χοiί κώδικος, 
μη καταγραφέντος ύπό τοiί Λάμπρου, έSεδό&ησαν οί Αίσώπειοι Μϋft-οι κατά μετάφρα

σιν 8μμετρον Γ. Αlτωλοϋ, ίιπό Ε m. L e g r a n d, Recuei1 de Fables Esopiques 
Mises en vers par Georges l'έtolien, έν Παρισίοις 1896 (σ. VIII καi ΙΧ, nερl 
tχνογραφ(ας τοϋ κώδικας, ΊJτις παριστ~ τΟν ποιητήν ). 

3. Ρίμα πρός τόν εύγενέσtατον καl τεtιμημένον άρχοντα Μιχα'Ι)λ τόν Καvτακοu
ζη"όν. "Εκ τοϋ αύtοϋ Ίβηριτικοϋ κώδικος 152 έκδ(δεtαι {ιπΟ Σ π. Π. Λάμπρο υ, 
ΓεωρΥίοu τοiί Αίτωλοϋ δύο άνέκδοτα σtιχουργήματα ... , c Ν. "Ελληνομνήμων », τόμ. 
θ' ( 1912 ), σελ. 259-261. Αύτό'Ιtι, σελ. 255- 258, περί ""οίί Μ. Καντακουζηνού (τΟ 
στιχούργημα έγράφη περί τό 1568- 1569 ) . 

4. Ρίμα εtς; τΟν εύγενέσταtον καί τeτιμημένον άρχοντα • Ανδρόνικον. Καντακου
t;ηνόν. Κώδιξ •Ιβήρων 152, όπό1tεν έξεδό&η iιπΟ Σπ. Π. Λάμπρου, έν&' άνωτ., 
σελ. 262 - 264. Τό στιχούργημα ( στίχοι 90 ) έ'χει άκροστιχίδα : Γεωργlοv Αlτωλοϋ 
έπαινος είς τΟν αύθέvτην ~Ανδρόνικον. 

5. Διάλογος τοίί βοeβόνtα Πέτρου μεtά τfις μητρός Μύρτζενας κοί τoii πατριάρ• 
χου 'Ιωάσαφ Β'. Κώδιξ 'Ιβηρ,ηκος 152 ( φ. 48 κέξ. ), δπόi}εν έξεδόtlη ύπό Ν. Β a· 
n e s c u, Un poeme Grec vulgaire relatif 3. Pierre le Boiteux de Valachie, Bou· 
κουρέστι 1912. 

6. Τρία ήρωοελεγεία είι; άρχαίαν γλώσσαν, άφιερούμενα είς τΟν Θεσσαλονίκης 
"Ιωάσαφ tΟν Άργυρόποuλον. Κώδιξ 10 τfιι; Βιβλιοft>ήκης τοiί "Ελληνικοίί Γυμνασίου 
-"Αδριανοuπόλεως. •Εκδοσιι; πρώτη VπΟ Β. Κ. Σ τ ε φ α-V {δ ο υ, Σt.ίχοί Γεωργίου 
τοϋ Αίtωλοiί, c Byz. Zeitschrift > 1 τόμ. XVI ( 1907 ), σελ. 468 • 4'69. Τό δεύτερον 
πληρέστερον Vπό Π. Ν. Π α π α γ ε ω ρ γ[. ο υ, Γεωργίου Αίτωλοiί στίχοι εtς τΟν θεσ
σαλονίκης "Ιωάσαφ, c 'Εκκλ. •Αλή&εια :., τόμ. ΚΖ' ( 1907 ), σελ. 616 χαi τ ο V 
α ίι τ ο ;;, ΓεωργCοu τοU Αtτωλοiί τά εtς 'Ιωάσαφ τΟν Άργυρόπουλον θεσσαλονίκης 
μητροπολίτην· ήρωοελεγεiα, c Byz. Zeitschrift :., tόμ. XVIII ( 1909 )_, σελ._147 -153. 

7. Έπιστολαί. δύο άχρονολόγητοι φιλοφρονητιχα1 πρΟς τόν Μη&υμνης Ίππόλυ
τον. Κώδιξ 10 "Ελλην. Φιλολ. Συλλόγου ΚΠόλeως. "Ενtεϋft-εν έξεδό{}ησαν UπΟ Α, 
Πtr."παδοποUλου • Κεραμέωι;, Συμβολαi. εtς τήν iσtορίαν τfιι; νεοελ. φιλολο· 
γ(ας, ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΖ' ( 1882- 1883 ), σελ. 61· 62, άρ. 5 · 6. Μιτόi}ι, σελ. 64, έπι· 
στολή άχρον. ΔαμασκηνοU Σtουδίtου ( καί. ίσωι; καΙ. έtέρα, άρι<6-. 7, σελ. '64) πρός 
't0ν Γ. Αtτωλόν. Πρβλ. καί Μ. Γεδεών, είς c Έκκλ. Άλήttειαν :., τόμ. Γ' ( 1882-
1883 ), σελ. 87 κέξ. 

,, 
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8. Κωδικογράφος. "Ιδιόχειροι κώδικες α) Κώδ. 130 μονijς Παντοχράtορος • Α γ. 
"'Όρους ( ΣυμεΟΟν θεσσαλονίκης κατ& πασών τών αίρέσεαιν ). Σ π. Π. Λ ά μ π ρ ο υ, Κα· 
τάλογος, tόμ. Α', σελ. 106 καt β) Κώδ. Ε 9 int. • Αμβροσ. Βιβλιοitήκης. Μ a r t i n ί 
Β a s s i, Catalogus codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, τόμ. Β', 

Μeδ,όλανον 1906, σελ. 1080. Πρβλ. <Ν. Έλληνομνήμων •, τόμ. 'ϊ' ( 1909 ), σελ. 112. 

3. Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. 'Απο τa παρατεδέντα στοιχεία το\ί β(ου τοϋ Γεωρ· 
γίου Αtτωλοϋ και &πό τόν πίνακα τών γνωστών Εργων του μόλις σχηματί

ζομεν !δέαν περί α~τοϋ. Τ({}εται ομως α~τομάτως i!ρώτημα: •π το διδάσκα· 

λος ό ΓεώQγιος; Έδtδαξεν ε!ς τi)ν ΠατριαQχικfιν Σχολfιν η ι'iλλως πω;; Ό 

ΓεδεcΟν άπαντ~ καταφατικώι;, στηριζόμενοι; είς τΟ γεγονΟι; Οτι ό Γεώργιος 

διέτριβεν sίι; τΟ Πατριαρχείον 1• Ό Παρανίκας άντιτί3εται και άποκλε(ει 

&πΟ τfιν διδασκαλίαν και τΟν-Μινδόνιον καl τΟν Καβάσιλαν καl πολU περισ· 
σότερον τΟν Αtτωλόν 2• Φυσικά, διότι δΕν όμιλοϋν περί αύτών αί πηγαl και 

διότι δΕν χωροϋν και δΕν εtναι δυνατΟν να συνυπάρχουν μ8 τούς Ζυγομα
λάδες. Και ώς προς μεν τον Μινδόνιον, τον Καβάσιλαν, τον Μαλαξόν, 6γι· 

νεν ijδη λόγος καi δι. α~τοiί συνεδέδησαν προς τi)ν aλυσον τάΊν διδασκάλων 

πάντες αύτο(. "Ηδη άσδενάΊς μεν άλλa πάντω; μ' i!νδε(ξεις σοβαρaς δύναται 

νd ύποστηρίξυ κανείς Οτι καl ό Γεώργιος ΑtτωλΟι; δΕν εύρίσκεται Εξω της 

χορείας τάΊν διδασκάλων. 

ΔιόtL, έν πρώτΟις, ποϋ &νήκει ; Τοιαύτης παιδεύσsως άν3ρωπος, καλ
λιεργείας και ίκανότητος, μ8: τί ήσχολείτο; Άφοϋ δΕν άμφισβητείται Οτι 

άνήκει είς τΟ πατριαρχικόν περιβάλλον και δΕν φαίνεται Οτι έτέλει μισθω· 

τΟς της διοικήσεως, ποίον fiτo τΟ κύριον 8ργον αύτοϋ; Δια τιήν έποχήν του 

μόνος δρόμο; σταδιοδQομ(ας ε! ναι ό τfjς Έκκλησ(ας καi τijς Παιδείας. Δεύ· 

τεοον, πώς εtναι νοητ0ν ά:ν3ρωπος Ciγευστος τών σχολικών πραγμάτων νd 

παρουσιάσυ τόσην έπι τυχίαν είς τfιν μεταφορ&ν τών Αίσωπε ίων μύθων είι; 

6μμετρον δημcί>δη λόγον; Καi σήμερον άκόμη δεχόμε{}α αύτούς εύχαρ(στως. 

Μάλιστα δε έκ τάΊν 144 μύι!ων μόνον 4 δεν περιλαμβάνονται ε!ς τaς γνωστa; 
συλλογc!; άλλα μάλλον έπλάσδησαν ύπlι τοϋ Γεωργ(ου, &ν δεν &νεσύρ{}ησαν 

&πο ι'iγνωστον παλαιaν συλλογήν •. Ή δε ρijξις τοiί &νδρος προς τlιν Ζuγο· 
μαλ<iν δΕν άγει είς την ίιπόνοιαν, Οτι διd σχολικιήν αίτίαν και άντιζηλίαν 

προεκλή{}η: 'Η το ίκανΟς νd τιήν ποοκαλέσ11 ό Ζυγομαλdς και νd έξοντώσυ 
τΟν άvτίπαλόν τΟυ, δια τοϋτο και δέν άναφέρεται ο-δ τος καf)όλου. · 

1 Μ. r ε δ ε ώ ν, Χρονικά, σελ. 63- 64. Πρβλ. Κ ω ν σ t α ν τ ι ο υ, Κωνσταντι· 

νιάς, σελ. 113. 
2 Μ. Π α ρ α ν i κ α, Περί της έν ΚΠόλει ΠατQ. Σχολfις, ΠΕΦΣΚ, tόμ. Ιθ' 

( 1888 ), σελ. 6 • 8. 
3 ~π. Π. Λάμπρο υ, ΔΙΕΕ, τόμ. Ε' ( 1896 -1900 ), σέλ. 4 • 5, Οπου και σχε· 

τικαi. ΧQίσεις δια τΟ έργον. 
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'i"' ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΠΟΜΕΝΑ 

1. ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΕΛΛΑΣ. Α! συνι!ijκαι τi'jς νέας ζωi'jς, rος αvτη διεμορ· 

φώ{}η μετ& τΟ Ί 453, δέν ύπfjρξαν αί α\ιταl κα-8' άπασαν -την cΕλλάδα. 'Ό,τι 
έλέχ{}η περί τών έν Κ Π όλε ι πραγμάτων είς Ο, τι άφορ~ εtς τΟν κα{}' δλου 
βίον καl μάλιστα τΟν πνευματικόν, δέν tσχύει άσψαλώς δι& τα-- λοιπα διαμε

ρ[σματα τiiς κυρ(ως 'Ελλάδος, τοσούτψ μίiλλον έφ' οσον όπο διάφορον 
κuριαρχίαν έτέλουν ταϋτα καί εύflUς μετ& την fl Αλωσιν και μετά ταϋτα. Αί 
συν.{Ηiκαι τών Επαρχιών ήσαν κατd τΟ πλείστον δυσμενέστεραι. Είς τ&ς ένε:.. 
τικdς ομως κτήσεις ( πελοποννησιακι:Χ κέντρα, νiiσοι_) ήσαν εύνο"ίκώτεραι. 
Καί κατα τΟ μέχρις Εξαπλώσεως τiiς ό{}ωμανικiiς κατακτήσεως tούλάχιστον 

διάστημα είς τα κέντρα τi;ς προτέρας άκμfίς, Οπως καl έκεί Οπου οί eΕνετοt 
~ξηκολο.Jδησαν παραμένοντες (Κρήτη, Κύπρος, Πάτμος, Ρόδος, Χ(ος, Λέ
σβος), διετηρή{}ησαν κατ& κάποιον τρόπον τα βασικό στοιχεία τοiι παραδε
~ομένου βίου καί μετ& την καταιγίδα. Ταϋτα ίπχύοuν κατd τd πρώτα χρό
νια, τd έyγύτερα ποΟς τΟ 1453, όπότε διετηρείτο ζώσα άκόμη ή έyγυτέρα 
παοάδοσις του Βυζαντ[οu. 'Εφ' οσον ομως έξηπλοϋτο ή ~γκατάστασις τών 

• Ασιατών, 8πι-πτε βαρυτέρα η σκιd Επl τών έλληνικών _χώρων, η δουλεία 
κα{Ηστα περισσότερον αίσ{}ητdς τdς συνεπείας της. 

ΓεγονΟς εlναι, κατ& τd δεδομένα ταίiτα, Οτι είς τ& νοτιώτερα διαμερί
σματα τΟ ύnόλοιπον τοϋ ΙΕ' αίώνος διέρρευσε μ8 τi)ν ~παρξιν έμφα\'ών 
πνευματικών Εκδηλώσεων, είς τΟν Μυστρdν π.χ., είς τΟ Ναύπλιον, κα.flc:b; -
καl είς ώριάμένας νήσους τοϋ Αίγαίου καl τοϋ Ίονίου Πελάγους. Διd την 
μεγαλόνησον Κρήτην δεν εtναι δυνατον να γ[νεται λόγος παρα παραλλήλως 
προς τ-Υιv ΚΠολιν. Εtς τινας βορειοτέρας περιοχάς, ε!ς τi}ν Θεσσαλον(κην 
π. χ., εtς την 'Αδριανούπολιν, ή συνέχεια ε1ναι έντονωτέρα. ΤΟ φαινόμενον 
τών "Ιωαννίνων, μ8 τi)ν ταχείαν άνασυγκρότησιν, δSν ε1ναι ΕντΕλώς μονα
δικόν, διότι είς μικροτέοαν 8κτασιν τΟ συναντώμεν είς τfιv 'Άοταν, Είς τήν 
Κοζάνην, είς τdς Σέρρας. •Εφ" Οσον προχωρο\ιμεν .είς τΟν Ιι;"' αίώνα, Evi!> 

αί παλαιαί παιδευτικαι ~στίαι παρακμάζουν και σβήνουν, ύφίστανται άλλαι 
άφανείς έστίαι άπροσδοχήτως φωτεινα(, μS tκανi}ν άκτινοβολίαv. Τα-6"-ίας -· 
γεμ[ζει ή παρουσ[α έξ6χων κληρικών καt άφωσιωμένων διδασκάλων. Τών 
έστιων τούτων παρατηρείται πύκνωσις κατ& τΟν έπόμενον αtώνα. Θα ·μνη· 
μονεύσωμεν λ.χ. τα Βρανιανιl και τi}ν μονi}ν τi'jς Άγ[ας ΠαQασκευi'jς, τα 
παράλια τοϋ Εύξε[νου, άπο τaς νήσους τi}ν Χtον και τi}ν Μυτιλήνην. Ε!ς 
τi}ν Λάρισαν, ε!ς τi}ν Ναύπακτοv, ε!~; τi}ν Καστορ(αν, ή προτέρα παράδοσις 
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'ζ ' ., , .. ' δ' δ συνεχι εται και η μεταγενεστερα ακμr) εν ημιουργείται αύτομάτί:ος /χωρίς 

!σχυρον όπόβαι!ρον. . · 

·π μικρd πνsυματικη ζω1) είς τάς άπομοvωμένας αύτCις καL χωρlς κανένα 
σuντονισμΟν κινουμένας Επαρχιακdς περιοχdς πολλά μdς διδάσκει. "Απ• ΕΚεί ό 

Έλληνισμος τi'jς δουλε[ας στέλλει &σι!ενij μηνύματα τi'jς όπάρξεώς του. Παρα 

την φοβερdν άνασtάτωσ'ν Ενεκα τfίς έ{}νικijς συμφορdς, τΟ γενικΟν παιδευ
τικΟν οίκοδόμημα δέν μετεβλή{}η είς σωρΟν έρειπίων, πλήρη καί άμορφον. 
'ΑπΟ τd συντρίμματα τοϋ έ.flνικοϋ ναυάγίου· κάτι παρισυνελέγη, κάτι ε!χεν 

άπομείνει. Παραπέρα δμω; άπ" αύτΟ τΟ λείψανον, τΟ Ε-θνος έβυ.flίσ{}η έξ όλο
κλήρου είς σκότος, πηκτΟν καl άδιαπέραστον ; • ΑπΟ τΟ'Uς κατοίκους τijς -δπαί- _ 
ι!ρου χώρας οίιδεις ~γνώριζε πl.έον άνάγνωσιν; '"Αν τοϋτο εtχε σuμβiϊ, ιια 

οπρεπεν &σφαλώς να διακοπfi και ή δρησκευτικi} παράδοσις. Αί ένδε(ξεις 
πεωουv δ τι συνέβη κάτι ι'iξιον έξάρσεως. Ύ πάρχουν δικαιοπρακτικα ογγραφα, 
χειρόγραφα, έπι yραφαί, διακοσμήσεις, ύλη λαϊκijς χρήσεως, δημοτικά τρα

γούδια, δημιουργήματα τijς λαϊκiiς τέχνης, διd τών όποίων πιστοϋται δτι 
~σημειώι!η άvτ[στασις τοϋ i!Βνου; κατ& τi'jς δεινi'jς &σιατικijς βαρβαρότητος. 
~Η Κ-α.flολικότης Vοείται· καl 'ώς πρΟς τfιν συμμετοχi)ν τών ύποδούλων μαζών 

καl ώς πρΟς τοVς- τοj.ιείς τijς άVτιστάσεως. Και μεταξύ αύτών βασικΟς ύπiiο· 
ξεν άσφαλΟΟς ό πνευμ·ατικΟς τομεύς._ . · · -

τ ' ".Q. δ' ~' .. 'δ - .. '1.- π ; _ ο ευνος εν ~μεινεν α1rαι βυτον ενtε(Ι.ως. ερι·επεσ~ν είς νάρκ-ην .κατd 

τi}ν διαδρομην του ΙΕ' καl τοϋ I'i"' αίώνος, ίδfως. είς .τα ά~ραία διαμ~ρ[· 
κ ' ''I. ~ δ' ~, .. I 'β Ε' σμ,ατα. αι παι-.ιν ομως εν- εμεινεν ανα .φα η τον. υεργεtικΟν ρόλον ~ατd 

τaς κρισ[μους αύτας /\μέρας διεδραμάτισαν τα μοναστήρια, οι νάρι!ηχες τών 

έκκλησιών και τd άπόκρυφα σημεία τών άγροτικών ΠεQιοχών. το Βflνος 
έστά{)η ψυχικώς Ορ.flιον χάρις είς αύτdς τdς μυστικά; του δυνάμεις. ~ ΑπΟ 

τά πλέον άπί{)ανα ·μέρr) τών έπαρχιακών διαμερισμάτων μικρd φωτεινα τόΕα 

πλήσσουν τΟ παχiι στρώμα τοϋ πνευμαηκοϋ σκότους. ·Εκπομπαί γ(νοντ~ι 
άπΟ τd μοναστήρια καί τά « Κρυφd Σχολειd » τοϋ Γένους. "Εκεί έμάνitανον 
οί ύπόδουλοι των δύο πρώτων' αίι:.Ονων να λογαριάζουν στοιχειωδώς, νd σuλ

λαβ[ζουν τα βιβλtα τών Γραφών καt να συλλαμβάνουν το πsριεχόμενον τών 
λειτουργικών βιβλtων. 'ΕμάηΊανον έκεί άκόμη ζωγραφ[ζοντες νι\ όπογρά

φουν τdς dγοραπωλησίας των, ένiρ τ&ς συνέτασσε κάποιος έyγράμματος~ . 
'Αφιτνείς χληρικοι και βαι!μοφόροι τiiς sκκλησιαστικi'jς !εραρχ(ας ύπi'jρξαν 

ούχl σ~ανίως άξιοι νd γεμίσουν μέ τfιν παρουσLαν των τΟν χώρον ο,:;;ου 
τοUς Εταξε.ν ή ύψηλ1) _4ποστολή των 1• -

Μέσα είς τΟ πλiifloς τΟΟν άρχιερέων, κατά τiιν διαδοχικήν των παρέλα· 

1 Τ. "Afto. Γ-ριτσοπούλο·υ, Σχολij Δημητσάνης, έν "Α{}-ήναι 1962, σελ·. 14 
κέξ, "Α. Β α .κ α λ ο π· ούλο υ, "Ιστορία τοϋ Ν. 'Ελλην_ισμοii, _-rόμ. Β' Ι, Θ~σσ~λονίκη , 
1964, σελ. 250 κέξ. 

~·----------------.............................................. .. 
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σι ν iiπo τaς έπαρχίας τοϋ Οίκουμενι.οϋ Πατριαρχείου, όπijρξαν άοκετοl δια· 

πρεπείς καl σπουδαίοι, ίκανοί να σuγκρατοϋν τΟν κ6σμον. Μεταξύ αίιτών 
ήyετική προσωπικότης δι' όλόκληρον τον όπόδουλον Έλληνισμον 'Iερεμία, 

Β' ό ΤρανΟς άνεδείχ{}η άξιος τών περιστdσεων καl τών καιρών. Ή πατρίς 
του 'Αγχίαλος καl ή μητρόπολίς του Λάρισα 8χοuν προ αiιτοϋ καl έξ αίιτοϋ 
περγαμηνaς παιδευτικάς. Είς &μφότερα τa κέντρα ταϋτα ό 'Ιερεμίας ά\φειλε 

μέρος τijς παιδεύσεώς του καl έπέστQεψε τa όφειλόμενα. 'Απο τijς f>ψηλijς καl 
tλιγγιώδους πατριαρχικijς σκοπιιΙς ό ΊεQεμίας είχε ν' iiγωνισllii, &φ' ένός διa · 
να {}ραύσn τα εναντίον τijς 'Ορθοδοξίας κινούμενα κύματα, άφs έτέροu διd 
να όργανώσn πνεuματικΟν βίον δι • Ολόκληρον τfιν χώοαν του. ΤΟ Ονομα τοϋ 
Ίερεμίου Β', καΙΙΟ,ς καl τών <'iλλων πατριαρχών, Σωφρονίου 'Ιεροσολύμων, 
Μελετίου •Αλεξανδρείας, Ίωακεlμ Άντιοχείας, έκτΟς άπΟ τ1]ν πλη6\ιν τών 
λοιπών &ρχιερέων καl όφφικιαλίων, οσοι 8λαβον μέρος είς τήν κατ& τό 1593 
συγκροτηllείσαν Τοπικήν Σύνοδον τijς ΚΠόλεως, συνεδέιιη στενώς προς ολα 
μεν τα βαρυσιήμαντα .flέματα, έπl τών Οποίων έλήφ6ησαν άποφάσεις, πρΟ 
πάντων δμως πρΟς τό {}έμα της παιδείας τοϋ ~{}vou~. •Ιδού τΟ περιεχόμενον 
τοϋ ζ' κανόνος της Συνόδου ταύτης: <{'Ωeισεν ή.('Αγlα Σύνοδος, lκαστον έπt~ 
σκοπον έν τfί έαυτοV παροικlg, φeοντtδα καl δαπάνην την δmιαμένην ποιείν, 
ωστε τd θεία καl τd ίεeά γράμματα δύνασθαι διδάσκεσθαι, βοηθείν δΕ κατ-ά 
δύναμιν τ-οίς έθέλουσι διδάσκειν καl τοίς μαθείν πeοαιeοvμένοις, έdν τών-lπι
τήδεlων χρεlαν έχωσιν» 1• 

Θεία κ α ι t ε ρ d γ Qά μ μ α τ α δΕν εlναι τd άλληΛοδιδακτικd 2• Εύρύ· 
τερον μάλλον. εlναι τα παραδεδομένα ώς πρός τήν περιοχήν άπΟ δπου dντλεί 
&νέκαftεν ή χριστιανικfι παιδεία καl δή άπΟ τήν έγγύτεροv κειμένην παράδο .. 
σιV, τήν Βυζαντινήν, Οπου κέντρον πάσης πνευματικrjς και καλλ,τεχνικfiς 
καλλιεQγeίας εtχον &ναδειχΙΙη τ& μοναστήQια. Ή Μ. 'Εκκλησία &νελάμβανε 
τώρα και έπισήμως την πρωτοβουλίαν καl τήν εύΒύνην νd δώσn παιδείαν 
χριστιανικήν είς το uπόδουλον 8>'tνος. Είς τήν πρακτικήν έφαpμογήν τijς 

β λι " 1 " 'δ β 1 e ' _α• - δ δ ' πρωτο ου ια; ανεκuπτον εμπο ια σο αρα, ως π.χ. το vεμα των_ ι ασκα .. 
λων. 'Αλλ' &κριβώς οϊ διδάσκαλοι eύρίσκοντο ε!ς τοiις κόλπους τijς Έκκλη· 
σίας. Είς τήν πρώτην έφαρμοyήν τijς ληφllείσης μεγάλης &ποφάσεως, το llέμα 
θ' άντιμετωπίζετο έκ των ένόντων. Διd τα γεωγQαφικd σημεία έκείνα, δπου 
προϋπfjρχε παιδεuτικΥι παράδοσις. δέν έγεννdτο ζήτημα. •Εκεί έτοπο3ετείτο 
ή πρωτοπορία και έκεί-ltεν Εμελλε ν& γίνεται ό άνεφοδιασμός, ώς καl σuνfβη. 

Δeν 8χομεν τ&ς λsπτομεpείας τ;jς λειτουργίας σχολείων eξω τijς ΚΠόλεως 

1 κ. Σ ά .{}α, Βιοyραφιχόν ΣχεδLασμα, σελ. 91. Άπόφασις 12 Φεβρουαρ. 1593. 
ι Μ. Γεδεών, Σχολεiα καi. βιβλία κα'fά 'fόν ΙΖ' αίώνα, « •Εκκλησιαστική 

• Αλή{}εια », τόμ. Η' ( 1887- 1888 ), σελ. 804. Πρβλ. t ο iί α V t ο ϋ, Παιδεία καί 
πτωχεία παρ• ήμίν, έν ΚΠόιει 1893, σελ. 20. 

24·5·1966 
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δι& το μέχρι τέλους τοϋ l'i" α!ώνος χρονικον διάστημα. Έχομεν ομως σαφij 
συνηγορίαν τών πραγμάτων, &νεξαρτήτως τijς &ποφάσεως τοϋ 1593, οτι δΕν 
Εσβησεν Εντελώς ή παιδευτικη παράδοσις και Οτι τΟ άπόκρυφον Εργον τοϋ 
« Κρυφοίί » λεγομένου « Σχολειοϋ » συνεκράτησε τΟ Εδνος άπΟ τΟν άφανι· 

σμόν. Έπεσε βεβαίως τό βάρος τών μεγάλων προσπαllειών ε!ς τήν περιοχήν 
τfjς πρωτευούσης. Άλλα τi}ν Sπαρχίαν σuνεκράτησαν αί -μυστικαι δυνάμεις 

τοϋ Εitνους. eH πνευματική νάρκη τiϊς ύπαίftροu χώQας δΕν fjτo συνεχής και 
άδιdσπαστος, διότι Εχομεν εύγλώττους σποραδικ&ς και ά{}ορύβοuς πνευματι~ 
''δλ' "'~ • ,, , ' κας εκ η ωσεις απο ανεγνωρισμενα μοναστικα κεντρα νεα και παλαιά, άπΟ τΟ 

"Αγο"Ο '''Μέ '''Ζ'βδ '''Κ 'ζ ι ν ρος, απο τα ετ ωρα, απο την α ορ αν, απο την οσινιτ αν, 

άπΟ τοϋ Φιλοσόφου, άπΟ τΟ Μ. Σπήλαιον, τΟ Σωσίνον, τΟ Γηρομέριον, 
'Λ- "'Ε'" • λ 'ζ '' ' τον ειμωνα κ.α. φ οσον ομως π ησια ομεν προς την δυσιν τοϋ Ι<ϊ"' 

αίώνος γίνεται περισσότερον Εκδηλος καl μαρτυρείται ή τέως λαν{}άνουσα 

κατάστασις, ίδiως μάλιστα ε!ς τ& σημεία τijς προηγουμένης δραστηριότη-
τος ' Θ λ ' ' "' ' 'Ι ' ' 'Α α ' ' Π , την εσσα ονικην, να ειπωμεν, τα ωαννινα, τας υηνας, την άτμον, 

τήν Χίον. 'Αλλοϋ· Ολιγώτερον, άλλοϋ περισσότΕρον, κάτι γίνεται. 

2. Η Δ ΥΣΙΣ. Ή περl τf]ν • Αλωσιν περίοδος tjνοιξε τόν δρόμο ν τijς 
φυγijς. Ή φυγη δΕν γίνεται πάντοτε καl κατ" εϋ3είαν πρΟς τήν Δύσιν. Πιiσα 

ξενοκοατουμένη περιοχή παρείχε πρόσφορον Εδαφος δι' έγκατdστασιν και 

δρdσιν λογίων. Τοιαύτη πρΟ πάντων νοείται ή Κρήτη. "Η έκεί πνευματική 
ένασχόλησις Εκδηλώνεται ώς μελέτη, -3εολογικfι κυρίως συζήτησις, Οσον καl 
φ λ λ ' , ' δ' \ ' ~ ' \ \ ι ο ογικη, αντιγραφη κω ικων και πνευματικη επικοινωνια με τους Εγκα~ 

• • , Δ • ·ο λ λ , δ 'λ , τεστημενους εις την υσιν. φι ο ογικος ια ογος εγκαινιάζεται μετ& τών 

J.ογίων τfjς Δύσεως διι:Χ τών άνταλλασσομένων Επιιττολών καl εχει πολλd να 

μdς ε'ίπn. Αί γνωσταl ~Ελλήνων λογίων Επιστολαl- καl είναι πολλαl- εlναι 

δείγματα καλλιεπείας μοναδικιΧ εtς τΟ είδος των, είναι μαρτύρια άσφαλii γνω· 

σεως πολλών, άρχαιογνωσίας καL μεθοδευμένης σκέψεως. Οί γράφοντες κινούν~ 

ται εUχερώς έπl παντΟς τού Επιστητού, Ιδιαιτέρως κινοiiνται ΕντΟς τfίς φιλο

λογικfjς καl άν-&ρωπιστικiiς περιοχijς. ιΟπωσδήποτε, οUδεις δύναται ν& tσχυ~ 

ρισΟiί Οτι ~ είς τήν Κρ'ήτην μεταφορ& τού Βυζαντινοϋ πνευματικού έργα~ 

στηρίου καl ή έκείitεν διείσδυσις είς άκμdζοντα εύρωπα"ίκd κέντρα, της Ίτα· 

λίας πρΟ πάντων, δΕν προωθεί τdς άν{}ρωπιστικ&ς σποvδάς. 

τ , t λ ' ' ~ "c.Ελλ λ' " • • t α τα ικα κεντρα, οπου οι ηνες ογιοι ευρισκουν -Βεσιν, Ε ναι η 

Ρώμη, ή Φλωρεντία, ή Βενετία, ή Πάδουα. Ή παρουσία των 'Ελλήνων 

λΟγίων είναι έποικοδομητικi) διd τήν Δύσιν. Έ>(εί δίδει παρΟν τΟ έλληνικΟν 

πVεϋμα,- τΟ ΗληνικΟν Βνομα, τΟ έλληνικΟν παρελ30ν δημιουργεί νέον -παρΟν 
' ξ' ' Κ ' ' - " Δ' Δ δ ' λ ! δ ' εις ενην χωραν. αι ευεργετειται η υσις. ι ασκα οι, ο κο ·ιδασκαλοι, συγ-

γραφείς, μεταφρασταί, διορΒωταί, έκδόται, ο! φυγάδες συγκροτοϋν προωllη· 

μένα πνευματικ& φυλάκια τijς όποδούλου 'Ελλάδος έντός τοϋ είιρωπα'ίκοϋ 

BDBTHPIZ: .BTAIPBIAZ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣDC1ΥΔΟΝ •E1'0C ΑΔ' ι• 
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χώρου και τούτου πολλι:Χ πνευματικ& κέντρα μεταβάϊ.λουν είς έπικcχίρους καl 

πρωτοπόρους έπάλξεις τοϋ ~λληνικοϋ πνεύματος. 
Είς την παλαίφατον Ρώμη ν μεταφέρει τΟν πυρσΟν τοϋ έλληνικοίi πνεύ· 

ματος ό Ίάνος Λάσκαρις. ΑύτΟς εΙ ναι ό είσηγητfις τijς ύπΟ τοϋ πάπα Λέοv· 

τος Ι' ( 1513-1521) ίδρύσεως καl γενναίας έπιχορηγ[ας τοϋ λεγομένου Έλ· 
ληνικοϋ Γυμνασίου Ρώμης. Ψυχi) τοϋ Γυμνασίου ό Λάσκαρις έστήριξε πολ· 
λας δια τον Έλληνισμον ελπίδας εϊς τi}ν λειτουργίαν αύτοϋ. Τοϋτο ε/Ιεώρει 
πνευματικΟν φυτώριον χάριν της γλώσσης και τijς παιδείας τοϋ ε.avους του 
καl παρεκίνει πολλοvς νέους φιλομα/Ιείς προς τα εκεί δραστηρίως ενεQγrον 1• 

ΤΟ eΕλληνικΟν Γυμνάσιον τής Ρώμης έλειτούργησε κατ' οϋσίαν άπΟ τοϋ 
1516, δτε τi}ν διεύ/Ιυνσιν αfJτοϋ &νέλαβεν δ Κρi)ς Μάρκος Μουσοϋρος, μέχρι 
τοϋ τέλους τοϋ 1521, δτε ό /Ιάνατος Λέοντος τοϋ Ι' επέφερε την διάλυσιν 
αύτοϋ. Είς τΟ μεταζύ ό •1άνος Λάσκαρις ε1χεν άρχίσει ν& τιιπώvn είς Ρώ· 

μην τfιν σειQι:Χν τών έκδόσεων τοϋ •Ελληνικοϋ Γυμνασίου. ΤΟ διακοπSν 
Εργον τοϋ έκπαιδευτικοϋ τούτου ίδρύματος Λέονtος τοϋ Ι' ηλ{}ε ν& συνεχίστι 
βραδύτερον τΟ περιώνυμον •ΕλληνικΟν Γυμνάσιον τοϋ eAyίou Άθανασίου 

( Collegio Greco ), το ίδρυ/18ν είς τi}ν Ρώμ?Jν το 1577 uπό τοϋ πάπα Γρη· 
γορίου ΙΓΌ Ε!ναι ούτος ό τοϋ ημερολογίου μεταρρυ/Ιμιστής, εκ τοϋ όν6· 

ματος τοϋ Οποίου Εκτοτε καl Επωνυμείται τοϋτο Γρ11γοριανόν. eo Γρ11γό
ριος Επεζήτησε νd Επιβάλ11 τi}ν μεtαQρύf)μισίν του και είς τi}ν ·Ανατολήν, 

άποστέλλων είς ΚΠολιν τΟν uίόν τοϋ Κερκυραίου λογίου ·Αvτωνίοu -Έπάρ· 
χοu Μιχαi}λ προς τον ΊεQεμίαν Β' τον Τραν6ν. 'Αλλ' ό Ίερεμ(ας μετα τοϋ 

Μελετ(ου Πηγά ίσχυρώς &ντέδρασαν '· Είς τi}ν σχετικi]ν !δρυτικ1]ν τοϋ Κολ· 
λεγίου βούλλαν ώρίζετο δτι, επειδi} ό ι\λλψικος λαος 8χασε τi)ν ελευ/Ιερ(αν 

του και τi}ν Επιστήμην του, ίδρύετο είς τi}ν αίωνόβιον πόλιν τΟ Εκπαιδεu~ 

τικΟν κέντρον τοϋ ~Αγίου •Αθανασίου, δια ν& δο8iί ή εύκαιρία είς τοVς έξ 
•Ελλάδος παίδας ν· άνατρέφωνται καt παιδεύωνται είς τα 8εολογικ& μάλιστα. 

"Έκρινεν ή Εκ καρδιναλίων συσταθείσα Επιτροπiι Οτι Ενδεδειγμένον ήτο 

lνα δια τi'jς /Ιρ?Jσκευτικiiς και γραμματικi'jς &νυψώσεως τi'jς ύποδούλου Έλ· 

λάδος επιδιωχ/Ιίi η παιδευτιχi} &ναγέννησις τijς χώρας ό\στε να συμβαδίσn 
αϋτη μετα τi'jς εν πνεύματι τοϋ κα/Ιολικοϋ δ6γματος /Ιεολογικi'jς μορφώσεως 

Ι Α. Μ ο u σ το ξ ύ δ ο υ, το εν Ρώμυ "ΕλληνικΟν Γυμνάσιον, c Έλληνομνήμων :ι-, 

τ. 4 ( 1843 ), σελ. 231- 235. Ί ω. Κ α λ ι t σ ο u ν ά κ ι, Mαtfloαioς Δεβαρfις καL τό εν 
Ρώμυ "Ελληνικόν Γυμνάσιον, c • Aitηva :., τόμ. Kli'" ( 1914 ), σελ. 81 -102. Β δ r j e 
Κ η δ s, Un Ambassadeur de 1Ήe116nisme, Janus Lascaris, et la tradition 
Greco- Byzantine dans l"humanisme Fran~ais, Παρίσιοι 1945, σελ. 140 ·157. V. 
F a η e 11 i, 11 Ginnasio Greco di Leone Χ a Roma, c Studi Roinani :ι- 1 τόμ. ΙΧ 
( 1961 ), σελ. 379 κ!ξ. 

2 Χ ρ υ σ. Π α π. α δ ο π ο ίί λ ο u, Σχέσεις όρflοοδόξων καί λα'fί.ναιν κατ& τΟν Ili'' 
αtώνα, c θεολογία •, τόμ. Γ' ( 1925 ), σελ. 260 κέξ. 
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τών eΕλλήνων 1
• ΜΕ τ.Υjν ίστσρίαν τοϋ Κολλεγίου &ναΠοσπάσrως συνεδέ{}η

σαν οί καλούμενοι Εκ τοϋ ίδρυτοϋ του πάπα Γρηγορίου Γρηγοράδαι, άφω· 
σ~""' '''Κ • ιωμεν~οι εις αυτον και προς τον α8ολικισμ0ν στοιχοϋντες, οίοι Πέτρος 

Αρκουδιος, Κερκυραίος, Λέων 'Αλλάτιος καL • Ανδρέας Ρέντιος, Χίοι, Ν ικό· 
λαος Άλεμdννος καi Ίωάνν11ς Πάμφιλος, "Άνδριοι, 'Ιλαρίων Κιγάλας καl 
"δ λ ' ti ~ Κ ' 'Ι ' α ε φος ερωνυμος, υπριοι, ωαννης Κωττούνιος άπΟ την 1\.ιfακεδονικiιν 

Βέ~οιαν, "Ι~ωάννης Καρυό;φυλλος καl Νικόλαος Παπαδόπουλος. Κομνηνός, 
Κρητες, Νεοφυτος Ραδινος, ΣιναLrης, Φραγκίσκος Κόκκος, Νάξιος, Δημή· 
τριος ΦαληρεVς έκ ΚΠόλεως κ.ά. 2

• Άπώrερος σκοπΟ; τοϋ Κολλεγίου όρuτός 

διd γυμνοϋ όφθαλμοϋ tjτo νd ύποτάξn τώρα, όπότ" έδίδετο καταλλ11λοτάτη 
εUκαιρία, τiιν Όρitόδοξον Άvατολικi}ν "Εκκλησίαν είς τόν παπισμόν. 

MS παρακίν11σιν τοϋ ίδίου "!άνου Λασκάρεως δ αύτΟς πάπας Λέων Ι' 
παραλλήλως πρΟ; τΟ ιΕλληνικΟν Γυμνάσιον τfις Ρώμης και κατ& τΟ πρότυ

πον αύτοϋ ϊδρυσε την δημοσίαν έλληνικηv σχολiιν Φ λ ω ρ ε ν τ ία ς· με σχο· 

π?iις τοiις αύτο11ς ώσαύτως. Της σχολfiς ταύτης πr.;ιοtστατο &νηρ &νήσυχος 
μεν με τυχοδιωκτικ&ς τάσεις &λλ& δεινΟς έλληνιστής, δ Άρσένιος 'Αποστό· 
λ " ' ' ~ .$.λ ' ης, ο κατα την νεανικην του ιι ικιαν ΧQ'flματίσας πλησίον τοϋ "!άνου Λα· 

σκάρεως &ντιγραφεVς κωδίκων. ιΗ τύχη τfjς σχολi]ς ταύτης τfjς Φλωρεντίας 

δ8ν iJπηρξε διαφορετι•iJ της διδύμου &δελφης της, της Ρώμης, μετι\ τον iJά· 
νατον Λέοντος του Ι''· 'Αλλ' η Φλωρεντία είχε πολiι ενωρίτερ' &ποβίj λαμ· 
πρΟν κέντρον άνiJQωπιστικών σπουδών μΕ δεσπόζουσαν τi)ν μορφην άνδρΟς 

λογιωτάτου, διακρινομένην μεταξiι ήμετέρων και ξένων. Πρόκειται δι& τΟν 
Μιχαi}λ Μάρουλλον τόν Ταρχανιώτην 4 • 

'Αρχομένου τοϋ l'i" αίώνος ίδρύ/Ιη εlς Β ε ν ε t ία ν fι Νεοακαδη' μεια 
' β λ' ... ... • με πρωτο ου ιαν του Αλδου Μανουτίου, μεγάλου dν{}ρωπιστοϋ καl Εκδότου 

ι\λλt]νικών κειμένων, ενδιαφερομένου σοβαρώς διι\ τα φιλολογικα προβλή-

1 Ρ. Ν e t z h a m m e r, Das Griechische Kolleg in Rom, ΣαλtζβοUργον 
1905. Πρβλ. έλλην. μετάφρασιν ίιπό Κ. Τ σ α ο υ σ οπού λ ο υ, ΔΙΕΕ, τόμ Θ' ( 1926 ) 
σελ. 618 ~ 670. Σ π. Π. Λάμπρο u, Τό έν Ρώμη Έλλ'Ι1ν, Γυμνάσιον κα't ο' ε'ν : 
~ ' • ~ e 1 λ , , δ ·ι L τ φ 
αρχει~ αuτου ε"' ηνικοι κω ικες, c Ν. Έλληνομ.νήμων :., τόμ. Ι' ( 1913 ), σελ. 3 κέξ. 
L u c ι a Β ο u m i s, Studiosi Greci, Alunni deJ colleιςio Greco di Roma dal 
1591- 1670.' Roma 1960- 1961. Μ. L. C a p p e Ι a c c i, Studiosi Greci, Alunni 
del collegro Greco di Roma dal 1670 · 1803, Roma 1959. 1960. 

' Σ π Λ' • Α• • π .• αμπροu, εν·u· ανωτ.,σελ. 4. Α. Βακαλοποόλου ένf}'άνωτ 
237 • 238. 

1 

•ι 
8 Μ. Ι. Μ α ν ούσα κ α, 'Αρχιερείς Μεftό)νης, Κορώνης καί. Μονεμβασίας γύρω 

στά 1500, c Πελοποννησιακά :ι-, τόμ. Γ'· Δ' ( 1958- 1959 ), σελ. 126. 127. 
• 

4 Δ._ Α •• Ζ α κ υ~ η ν ο ϋ, Μιχω)λ :ν-ιάροuλλος Ταρχανιώτης, "Ελλην ποιητής των 
χρονων της Αναγεννησεως, ΕΕΗΣ, τομ. Ε' (1928}, σελ. 200 κέξ. Benedetto 
C r ο c e, Micbe1e Marullo Tarcaniota, Bari 1933 ( Βιβλιοχρ. Ν. Β. Τ ω μ α
δ ά κ η, < 'Α{}ηνa :ι-, τόμ. ΜΘΊ 1939, σελ. 228 κέξ. ). 

______________________ J. ____________________ __ 
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ματα, τ&. άπασχολοilντα τΟ'Uς κύκλους τilς Βενετίας. Έκεί τΟ μεικ'τΟν Επιτε
λείον ξένων και CΕλλήνων σοφών, τών όποίων κατέστη -δποχρέωσις νά χρη· 
σιμοποιοϋν τi]ν έλληνικiιν γλώσσαν, Εστησε διαφωτιστικΟν όρμητήριον διά 
τΟν iιπόδουλον tΕλληνισμόν. Περίφημον τΟ κέντρον τοϋτο διετηοή3η κατd 
τοiις άκολού{}ους χρόνους δι& τΟν χριστιανικΟν κόσμον τfiς Βαλκανικης. Ή 
σuνεχiις λειτουργία έλληνικών τυπογραφείων -δπογραμμίζει την σημασίαν 
τi]ς Βενετίας, ώς κέντρου έλληνικών γραμμάτων 1• 

Το δε περ(φημον Πανεπιστήμιον τijς Πάδο β α ς l'χει &ποβij σπουδαίον 
πνευματικΟν κέντρον της βενετικilς έπικοατείας i]δη άπΟ τοϋ ΙΓ' αtώνος, μΕ 

~ ' ' " λ •_c:ι • co " {t ',.. αίJξουσαν πάντοτε άκτινοβολιαν κατα τους ακο ουυους χρονους. αρι μο~ 
' ' 'ξ~ ' ' ΙΕ' των τροφίμων τοϋ &νωτάτου παιδευτηριοu τουτοu αυ ανει κατα τον 

αtΟΟνα και έφεξilς, διότι ποοστί-6ενται τ& τέκνα τοϋ ένδόξου ύπερποντίου 
8{}νοuς, tδιαιτέρως μάλιστα άπΟ ώρισμένας περιοχάς, t]τοι άπό τi)ν Κύπρον, 
τfιν Κρήτην καl τi)ν ~Επτάνησον. Φιλόμουσοι όμογενείς διαθέτουν περιου· 
σίας όλοκλήρους, ίδρύουν οtκοτροφεία καl διευκολύνουν σπουδαστάς, παρέ· 
χοντες τοοφήν καl στέγην και lΧλλην Ενίσχυσιν δι& τας σπουδάς των. ΔιαQ
κοίίντος τοίί I'i'' αtώνος το Πανεπιστήμιον τοίί Παταβ(ου l'χει διεllνii φήμην. 
Πολυάρι-θμοι εtναι πάντοτε οί "'Ελληνες σπουδασταί, ώργανωμένοι μάλιστα 
είς tδίαν έ{}νότητα, τi}ν καλουμένην «ύπεeπ6ντιον έθν6τητα». Χαρακτηρι
στικον εtναι οτι >'\ σφραγlς τiiς εν λόγφ ειινότητος παρίστανε καllήμενον 
Clνδρα μεγαλοπQεπil έπι -θρόνου, τΟν μέλλοντα αύτοκράτορα, μ8 στέμμα εί
τi]ν κεφαλiιν και είς τ&ς χείρας δύο σύμβολα, ήτοι σημαίαν μΕ μαϋοον έστεμ· 
μένον &ε τΟν δικέφαλον καί σκfiπτρον στη ρ ι γμένον Επί μεγάλης σφαίρας, Εξει
κονίζουσαν τό σύμπαν 1 Επl τοϋ όπο(ου 8μελλε να κυριαρχήσu ό αύτοκράτωρ. 

' ' 'ζ - ' 'Ελλ' δ - ' Διά τi}ς παραστάσεως ταυτης ετονι οντο των νεων ηνων σπου αστων τα 

Ονειοα και οί πόΗοι. Παράλληλος Εκφρασις γίνεται καl μ8 τα οίκόσημα των 
' λ ' ' Τ' " ' - " σπουδαστών, φεροντα ποικι ωτατας παραστασεις. α οικοσημα ταυτα OL 

Ο'Ελληνες σπουδασται εtχον τΟ δικαίωμα ν· άναρτοϋν είς τας πανεπιστημια

κ&ς αί-6ο1Jσας, συνοδευόμενα &πΟ Επιγραφάς, δια να φανερώνουν τα όνόματα 
καί τα Οφφίκιά των 2• 

ι Κ. Ι. Γ ι α ν ν α κ οπού λ ο υ, "Έλληνες λόγιοι εtς "'ην Βενετίαν, μετάφρ. Χ. 
Γ. Πατρινέλη, "Α{}fιναι 1965, σελ. 23 χέξ. καl σποράδην. Διά 't'ό. ""uποyραφεία βλ. 
Ν. Γ. Κ 0 ν τ ο σ οπού λ ο υ, τα έν Βενε""ίq. τυπογραφεία έλληνικών βιβλίων κατό. 
την Τουρκοκραtίαν, c Ά{t-ηνii ι, τόμ. ΝΗ' ( 1954 )1 σελ. 286 κέξ. ΤΟ είς Βενετ(αν 
σuνtελούμενον μέγα έργον, τiιν κατό. τοiις ά.κολούitοuς χρόνους όργάνωσιν της Έλλη· 
νικf)ς Κοινότητος και •iιν tδρuσιν τοϋ Φλαγγινιανοϋ Φροντιστηρίοu δέν εtναι δuνατΟν 
νό. παρακολοu&ήσωμεν έδώ μέ όλίγας γραμμά,. 

2 Γ. Ε. τ ι π ά λ δ ο υ, Οί έν τψ Πανεπιστημίφ τοϋ Παtαβίοu •Έλληνες σπου· 

δασtαί, ΕΕΒΣ, τόμ. !ϊ' { 1929 ) 1 σελ. 369 κέξ. Κ. Κ α ι Q ο φ ύ λ α, Σύμμεικτα, c "Ελ· 
ληνικά •• <όμ. <ϊ' ι 1966 ), σελ. 628 κέξ. 

'' 
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Είς τΟ Πανεπιστήμιον τοϋ Παταβίου δ8ν διδάσκονται μόνον "'Ελληνες, 

άλλα παραλλ-ήλως καl διδάσκουν μερικοί λίαν εύδοκίμως μάλιστα, Οπως ό 
Ίωάννης Κωττούνιος &πΟ τi]ν Βέροι αν Φιλοσοφίαν \ πρΟ αύτοϋ ό Κύπριος 

Βενέδικτος Φλαγγ(νης και δ Κρi}ς Ν. Παπαδόπουλος· Κομνηνός Ό καllώ; καl 
άλλοι μεταγενέστεροι 8• Άλλα άξιον σημειώσεως είναι Οτι παρελαύνουν άπΟ 

τΟ Πατάβιον Ολοι σχεδΟν ot διαπρέποντες είς τiιν ~Ελλάδα λόγιοι, ε'ίτε διδά· 

σκουν είς τi]ν Πατριαρχικi}ν Σχολiιν ε'ίτε Οχι καl κατd την παροϋσαν περίο· 

δον (Συμεών Καβάσιλας, Λεονάρδος δ Χίος) και μεταγενεστέρως. Διδάσκων 

εtς Πατάβιον κατα το 1503 και εφεξiiς δ πολiις Κρης Μiiρκος δ Μουσοίίρος 
περιελάμβανε μεταξiι τών μαllητών του τοiις &ριστείς τiiς εύρωπαϊκijς δια· 

νοήσεως •. Με άλλας λέξεις, το Πατάβιον τροφοδοτεί μΙ; κατηρτισμένους 

επιστήμονας τi}ν όπόδουλον 'Ελλάδα και δικαίως" χαρακτηρ(ζεται alma mater 
τοίί ύποδούλου Έλληνισμοίί 5• 

3. ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ. Θλιβερος και &πα(σιος είναι ό &πολογισμος τοίί 

έθνικοϋ ναυαγίου τοϋ 1453. Πλήρης άναστάτωσις καί. άναταραχη είς τόν 
Ε-6νικόν καί ·πνευματικΟν βίον. eH φυγη τών λογίων πρΟς τi}ν Δύσιν άπωρ· 
φάνισε το 81Jνος. Το τριήμερον /iργιον είς βάρος τijς βασιλ(δος ήφάνισεν 

αύη]ν. Έπεβλήllη δουλε(α σκληρά, ήπειλήllη σκότος σχεδΟν &διαπέραστον. 

'Αλλ' /ίσοι &πέμειναν &νέλαβον &πο τiiς πρώτης στιγμijς το l'ργον τijς περισυλ· 

λογijς και τijς &νασυγκροτήσεως. Έβοήllησεν δ ΙΙεος τijς 'Ελλάδος, ιi π(στις 

τών 'Ελλήνων και α[ &πόκρυφοι δυνάμεις τοίί Έλληνισμοϋ. Ή ΚΠολις δεν 

Εμεινεν έρείπιον. Ή πνευματικiι fιγεσία Εστηρίχ-θη είς τΟ δο68ν προνόμιον 

καl Εδημιούογησε νέον παρόν. ~y π Ο τdς πτέρυγας τi}ς Μ. •Εκκλησίας συνε

σπειρώ3η ό χριστιανικΟς κόσμος τfjς Βαλκανικης, Ή γενικi) άνασυγκρότη· 

σις Επάνω είς τdς νέας {}έσεις έξεκίνησεν άπΟ τiιν πνευματικfιν συγκρότησιν. 

Τό Ε-flνος δ8ν έστερή{tη διd παντΟς και έντελώς τi)ν παιδείαν του. 

~Όσοι Εφυγον είς την Δύσιν βεβαίως ώφέλησαν και έαυτούς καί έκεί,·ην 

καl τΟ έλληνικΟν Ονομα και δσους dλλους Εμειναν. Διότι διετηρή{)η άνοι~ 

1 Ι. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, 'Ιωάννης Κωttοόνιος, ό έκ Βεροίαι; σοφός, Θεσσα· 

λονίκη 1943. 
2 Χ ρ υ σ. Π α π α δ οπού λ ο υ, Νικόλαος Παπαδόπουλος Κομνηνός ( 1651 • 

1740), • Έκκλ. Φάρος •, τόμ. ΙΑ' ( 1913 ), σελ. 523 κέξ. 
s G. F a b r ί s, Professori e scolari Greci all"UniversiHι di Padova, c Ar

chivio Veneto .. , τόμ, ΧΧΧ ( 1942 ), σελ. 121 κέξ. 

4_ Κ. Ι. Γ ι α ν ν α κ ο π ο U λ ο u, Eνfi-" άνrοτ., σελ. 122 κέξ. 

5 Διά "t"ό πνευματικΟν κέντρον τοϋτο βλ. Νικ. Κομνηνοiί- Παπαδοπού· 

λοu, Historia Gymnasii Patavini, Βενε1:ία 1726 (τόμ. 2). J. Faccίolati, 
Fasti Gymnasii Patavίni 1 τ. 2, Παtάβιον 1757. Γ. Σ ω τ η ρ ι ά δ ο u, Έλληνικά 
κολλέγια ι!ν Παταβίq;ι έπί Βενεtοκρατiας, c •Ημερολόγιον Μεγ. •Ελλάδος > 1 έτ. 1926, 
σελ. 461 χέξ. 
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κτΟς ό δρόμος πρός τi)ν Δύσιν, τώρα μΕν δι· εύρυτέρας σ1tοuδι:Χς τών νέων 

και δι~ ήΒ-ικηv τόνωσιν, &ργότερα Qμως δια την συγκέντρωσιν και' δργάνω

σιν τοϋ ~Ελληνισμοϋ τfίς διασποράς, δια την δημιουργίαν μικρών κQατών 

έντΟς τών ξένων κρατών. ~Αλλ~ Οσοι Eφuyov κατα μέγα μέρος Εμειναν τίμιοι 

··Έλληνες, {}ερμοί πατριώται, σοφοί επιστήμονες, πνευματικοί χειραγωγοί 

τών Είιρωπαίων. ·Εν τούτοις δΕν Ελειψαν καί μερικαί παραφωνίαι είς τΟν 

γενικΟν κανόνα- δ τυχοδιωκτισμΟς π.χ. τοϋ Βασιλικοϋ, τοϋ Διασωρίνου καί 

τοϋ Σαμαρά 1, δπως καί Ci.λλων &κόμη, δΕν άποτελεί μικρό_ν διασυρμΟν τοϋ 

έλληνικου Ονόματος- καί πρΟ πάντων Ολοι σχεδΟν αιJτοl οί φυγάδες μετέ~ 

στησαν είς τΟν κα{}ολικισμόν. Διαφημισταl τiiς πνευματικiiς cΕλλάδος καl 

ήθικοl έργάται χάριν αιJτης, μάλιστα. • Αλλd: καl έξ αίτίας των κατα{}λιπτικfι 
λειψανδρία είς τd:ς πνευματικd:ς τάξεις κατd: τd:ς κρισίμους στιγμd:ς τοϋ γενι· 

κοϋ προσκλητηρίου. Και άκόμη πλiiγμα κατd: τiiς Όρflοδοξίας, μετ& τfjς 

Οποίας τόσον στενd: είνι;ιι συνδεδεμένος δ eΕλληνισμός, ύπiiρξεν ή μετάστα~ 

σίς των είς τΟ καflολικΟν δόγμα 2 • 

"Ο ταν ό πατριάρχης τών τοϋ Χριστοϋ πενήτων ίδρυε τiιν Πατριαρχικiιν 

Σχ.ολiιν και δταν Ματitαίος ό Καμαριώτης έγίνετο ό πρώτος ω'Jτfjς στϋλος, 

πράκτορες τfjς Δύσεως οί φυγάδες τfjς CΑλώσεως Ί}ρχοντο και &πεγύμνωνον τd: 

μονασηlρια άτrΟ τοiις πνευματικούς των {}ησαυρούς. Δυσκόλως ήμπορεί τό 

Εflνος ν& τοiις συγχωρήσu τi)ν πρdξιν ταύτη ν. Πρώτον, διότι Ί}ρχετο α~τη ώς 

συνέχεια τiiς ίδικ}iς των φυγflς. οιy στερα, ένψ &πενεκροϋτο ή ύπόδουλος eΕλ· 

λQς άπό Εμψυχον δύναμιν, άφού Εχανε τούς ήγετικοiις παράγοντας, άπεγυ· 

μνοϋτο και άπΟ τα πνευματικό -θησαυρίσματα, δηλ. τd:ς πηγdς τfjς πνεu· 

ματικfiς παραδόσεως. "Αποτελεί έπονείδιστον πρdξιν ή φυγάδευσις τών χει· 

ρογράφων εί; τΎιν Δύσιν, ε'ίτε συνετελείτο άπΟ άσυνειδήτους ~Έλληνας είτε 

άπΟ έκμεταλλευτός τiϊς δυστυχίας των ξένους διπλωμάτας, κληρικοVς καl εtδι· 

κούς άπεσταλμένους 3 • Τόσον τΟ χειρότερον, lXv οί τελευταίοι fjσαν cιΕλληνες. 
AL δυσμενέσταται συν{}fiκαι, αί δημιουργηθείσω είς τΟν έflνικΟν βίον 

τών eΕλλήνων μετά την "Αλωσιν, χάftε U.λλο παρd: ηύνόουν τi)ν δργάvωσιν 

παLδείας. ~Εvψ έκινδύvευεν ή συνοχή τοϋ Β8νους καl ήπειλείτο διάσπασις 

τi]ς πνευματικfjς αύτοϋ παραδόσεως"\ άποδεικνύεται Οτι- καl τοϋτο εΙ ναι 

γεγονΟς ό:ξιον ίδια ι τέρας έξάρσεως -, οί σπόροι τοϋ Σχολαρίου και τοϋ 

ι .Μ. Π α ρ α νίκα, Νεοελληνικά: 'ΙάκωΒος Βασιλικός, 'Ιάκωβος Διασωρίνος 

καί Γεd'ψγιος Σαμαράς, ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΑ' ( 1876 · 1877 ), σελ. 66 κέξ. 

2 'Όtt αt πατριωτικαί :ιτροσπά&ειαι τών φιλενωτικ&ν είς τi}ν Δύσιν ούδεν άπο~ 

τέλεσμα S'φεραν πρΟς άπελευ-&έρωσιν της "Ελλάδος άναγκαίως έπιβάλλει τi]ν έ'ποψιν, 

δι:ι ά&ελήι:ως μετεβλή-&ησαν ot μεταστασίαι είς Οργανα της κα#ολικής προπαγάνδας. 
3 Βλ. τΟ: ς παρατηρήσεις καl τΟ:ς παρα:ιτομπό:ς είς ~Α π. Ε. Β α κ α λ οπού λ ο 'IJ 1 

Ίστορία τού Νέοu 'Ελληνισμού, τόμ. Β' 1 , Θεσσαλονίκη 1964, σελ. 263 χέξ. 

4 Περί της δημιουργίας; χάσματος είς τi)ν πνευματικi]ν παράδοσιν, μέ άρχήν τοϋ 

• 
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Καμαριώτη δ8ν Επιπτον είς τΟ κενόν. ΆπΟ τσU; συνεχιστ&ς τοϋ Βργου έκεί· 

νων οί σπόροι έπολλαπλασιάσflησαν και είίρον πρόσφορον tO Εδαφος πρΟς 
γονιμοποίησιν. Κατ& το11ς άμέσως έπομένους χQόνους έδρέποντο καρποί. Τα 

πρώτα dστα{}fj βήματα έγίνοντο στα{}ερώτερα. Εtς τi)ν άναγεννηflείσαν σχε· 

δΟν άμέσως ΚΠολιν ή ΠατριαρχικiJ Σχολ/i άπέβη πνεuματικον Εργαστήριον, 
Ο που έσφυρηλατήflη δ πνευματικΟς βίος τοϋ ύποδούλου Γένους. • Αργ& · &ρyd, 
μλ συχνάς άπογοητεύσεις, μΕ κινδύνους, μΕ οίκοvομικi)ν δυσπραγίαν, μΕ 
έντόνως έκδηλουμένας τd:ς άνflρωπίνας κακίας ίδίως είς τi}ν ζωfιν τοϋ Πα· 

τριαρχείου, έσωτερικi)ν και έξωτερικήν, διεγράφετο ίκανοποιητικi) 1) πορεία. 
''Αν δΕν έ3αυματούQγουν oi ύπΟ σκληρ&ν δοκιμασίαν ραγιάδες, πάντως Εφ-θα· 
νον είς τΟ τέρμα τοϋ Ι<ϊ• αίώνος χωρlς ν& αίσ{}αν{}οϋν κόπωσιν. Ή μεγάλη 

μάχη κατa τijς &παιδευσ(ας είχε κερδη{}i'j. Έδtδετο ά{}ορύβως μέσα εlς τiJν 

ΠατριαρχικiJν ΣχολiJν ΚΠόλεως και &π' εκεί μετεφέρετο μs βραδUν άλλa 

σταθερΟν ρυθμΟν εϊς τ& έπαρχιακd: διαμερίσματα. Και δ8ν πρόκειται περl 
άπλi'jς eγκυκλ(ου παιδε(ας. Αϋrη i'jτo κατa τας ενδε(ξεις προσιτη ε!ς το μέγα 

πλfj{}ος. Πρόκειται δι' άνωτέραν ΣχολΎιν έπιστημονικοϋ έπιπέδου. "Ολίγοι 
έκπροσωποϋν τiιν έποχήν. ~Αλλ& 1) παρουσία των είναι συνεχής. 

ΔΕν είναι ό κατάλληλος τόπος νd έξετάσωμεν μετ& τfjς &παιτουμένης 
προσοχiiς και μέχρι τών λεπτομερειών τd: φαινόμενα τfjς πνευματικijς κοπώ· 

σεως τών τελευτα(αιν πρό τfjς • Αλώσεως χρόνων. Αί κραυγαl πόνου καL άνη· 
συχ(ας δια το μέλλον τοϋ Βuζαντινοϋ Έλληνισμοίi, προ τijς συμφοριΙς άκόμη, 

έκπεμπόμεναι &πΩ τiιν εύαίσ-θητον ψυχfιν τοϋ Σχολαρίοu Εχουν τΟν λόγον 
των. Οί {}ρi]νοι του καt τΟ άγχος του μετ& τiιν t/Αλωσιν δι' Οσα βλέπει και 

φοβείται, δια τiJν παντελi'j ~λλειψιν ενδιαφέροντος και δια την κατa λόγον 
άντιστρόφως άνάλογον &νάπτυξιν τών έπιστημών είς τi)ν ·1 ταλίαν π.χ. Εναντι 
τiiς ΚΠόλεως και πρΟ τf)ς ι Αλώσεως καl μετ~ αύτήν, είναι άκριβώς ύπογράμ· 

μισις τών είιθυνών τf)ς πνευματικiiς ήγεσίας, διότι διεσπάρη μακρ&ν τών 

παλαιών πνευματικών έστιών τοϋ Βυζαντίου. Τόσον τΟ χειρότερον, άφοϋ 

συναπεκόμισεν ή φοβερα φάλαγξ τιiiν φυγάδων και τοlις eφεσr(ους {}εούς της 

και άφοϋ ο σους ε[χεν &φήσει ή eμπροσ{}οφυλακi} ί\λ{}ον &ποστολαι μεταγενε· 
στέρως νd: τούς παραλάβουν. 

Ή ~κδοσις τi'jς άλληλογραφ(ας τιiiν λογ(ων, διδασκάλων και κληρικιiiν, 

δσων Εμειναν είς τfιν ύπόδουλον περιοχi)ν η έδημιουργήδησαν μετ& ταϋτα, 1) 
ΤουρκογραικLα τοϋ Μαρτίνου Κρουσίου καl αJ..λα κείμενα είναι σαφη πει· 

κακοU ήδη πρό τfις • Αλώσεως; -ύπεστηρίχ{)-ησαν έπόψεις μετό. πολλών λογικών έπιχει· 
ρημάτων ύπΟ τοίί καfi.ηγητοίi Ι. Κ. Β ο γ ι α • ζ ί δ ο υ, Ίστορικαί μελέτα ι, 4. ΤΟ 
χάσμα έν τfl πνε'ΙJματικfl παραδόσει τοU έλληνικοϋ λα_οίί, « Έπιστημονικi] Έπετηρlς » 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. Β' ( 1932 ), σελ. 241 κέξ. Ή πλάνη όφείλεται 

άκριβώς είς •ήν ύπο'fίμησιν της; σ'ΙJντελεσ{)-είσης έργασίας εtς τiιν έν ΚΠόλει Πατριαρ· 

χικfιν Σχολήν . 
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στήρια, Οτι δΕν διεσπάσΗη η παράδοσις. Οϋτε είναι νοητΟν ν& {};εωροϋμεν 

δι&σπασιν τiϊς παραδόσεως τi}ν φυσικfιν εξέλιξιν τi'jς γλώσσης προς τaς 

&πλουστέρας μορφaς α~τijς. 'Άλλως τε εtς τοuς περι τi]ν • Αλωσιν τfίς ΚΠό· 
λεως &πο τοuς Φράγκους χρόνους βυilίζει τaς ρίζας του ό Νέος 'Ελληνισμός. 

Τότε εχομεν πνεuματικd προ"ίόντα τijς δημωδεστέρας παραδόσεως και Βχομεν 

τάσεις άπλοποιήσεως τοϋ γλωσσικοϋ όργάνου. Είναι άναμφισβήτητον, Οτι 

κατd ταUς 6γγυτέρους πρΟς τi)ν Έπανάστασιν χρόνους ίσχυροποιείται ή τάσις 

έπανασυνδέσεως πρΟς τi}ν &ρχαιοτέραν παράδοσιν, δι& τijς συστηματικi)ς 

διδασκαλίας τi'jς &ρχα(ας γραμματείας. Άλλα τi]ν &νάγκην ταύτην επέβαλεν 

ή τάσις δημιουργίας fJρωικωτέρου κλ(ματος, δι& να συντελέστι είς προετοι

μασίαν προς &ποτίναξιν τοϋ ζυγοϋ. Ήτο εγγυτέρα ιj βυζαντινfι παράδοσις 

κατa τοuς μετa τfιν Άλωσιν χρόνους και δια λόγους συναισflηματικοuς διa 

το ~ποδουλωflεν ίi{Jνος η &ναδρομfι ε!ς το πρόσφατον παρελflον i')το πηγη 

Ιδιαιτέρων συyκιν-ήσεων, άναμνήσεων και νοσταλγιών, άλλ~ ο-Dχι άνευ του μοι· 

ρολατρικοίi χαρακτiϊρος τών πρώτων μάλιστα χρόνων μετd τi}ν συμφοράν 1• 

•π το Οντως μετρία 2, έν σχέσει μΕ: τΟ πλούσιον παρελ-30ν και μετd -ri}ν 

τεραστίαν μεταβολfιν τών πραγμάτων, η παιδεία εντος τijς ΚΠόλεως, ιj παρε· 

χομένη δια τής Πατριαρχικής Σχολfίς. Κα{}' έαυτi}ν δμως κρινομένη δΕν fjτo 

κ α{} όλου μετρία, κα-θ' Ο σον τούλάχιστον γνωρίζομεν άπΟ τdς Ενδείξεις. Δι' 

ο13ς λόγους έξηγήσαμεν εtς το προηγούμενον Κεφάλαιον, ιi παιδεία ε!ς τaς 

άγροτικdς περιοχdς ήτο παιδεία τοϋ « Κρυφού Σχολειοϋ » και δέν 1jτό δυ_να· 
τΟν νd εlναι διαφορετική. Ή παιδεία εtς τdς Clλλας περιοχάς, τdς ύπό ένετι· 

κ1)ν κυριαρχίαν καi τdς τελούσας ύπΟ τΟ βάρος προτέρας ίσχυρiiς παραδό· 

σεως, fjτo &ξιοπρόσεκτος καl διαρκώς βελτιουμένη, εφ' δσον ό χρόνος ε!Qγά· 

ζετο ~περ τi'jς δημιουργίας καλυτέρων συνflηκών διαβιώσεως. 'Επομένως 

πάν Ο,τι παρατηρείται εiναι προ'ίΟν &δηρίτου άνάγκης, φαινόμενον προσω

ρινΟν και Οπωσδήποτε άξιον -θαυμασμοϋ. 

Ε!ς τi]ν ζωi]ν τi'jς ΚΠόλεως - ταύτην λαμβάνομεν <1>ς μέτρον- οχει 

δημιουργη{Jij §ν δίπτυχον πνευματικiϊς εκφράσεως τiiς εποχijς. Ό σχολικος 

βίος καl το κήρυγμα. Δύο σκέλη τijς μεικτi'jς παραδόσεως. "Αφοϋ εφΜσαμεν 

είς τd tέλ'η τοϋ 1'1' αίώνος, liς άνατρέξωμεν είς τους κήρυκας τοϋ {}είου 

λόγου, διότι δεν δικαιούμεflα νa &ρνη{Jώμεν δτι οχι &λλοϋ &λλ' είς τfιν Πα· 

τριαρχικfιν Σχολfιν ο.Jτοι εξεπαιδεύflησαν. 'Αναφέρεται εν πρώτοις ό ίερο· 

μόναχος Ματflαίος, &δελφος τοϋ μητροπολίτου Βεροίας Μητροφάνους. Άξιω· 

1 Τ. 'Ait. Γριτσοπούλου, Σχεδιάσματα, 'Α-&fιναι 1963, σελ.188κέξ., 195 
κέξ., 201 κέξ. 

1 Ι. Κ. Β ο γ ι α τ ζ ί δ ο u, Εν-&' άνωτ., σελ. 274. Έν -tούτοις τΟ φαινόμενον του 
Έλεαβο'ύλκοu, ή παρουσία τοϋ Ζuγομαi.α πατρός: και utoϋ, τοϋ κύκλου τοίί πατριάρ· 

χου "Ιωάσαφ Β' καl μάλιστα "Ιερεμίοu ΒΊ αί {}εολογικαί συζητήσεις, τό περιεχόμενον 

.-ων χειρογράφων τfις έποχiiς κλπ. όμιλοϋν περί τoi.i άντι1Ητοu. 
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ματούχοι τοϋ Πατριαρχείου άπαντοϋν είς &τελεύτητον σειρ<lν κλίμακας κα{}' 

Ολην τi]ν διαδρομi)ν τοϋ όδεύοντος χοόνου. 'Ιδιαιτέρας μνείας εlναι ό Μ. 

Χαρτοφύλαξ ΆλέξανδQος ό Άποτηρaς, ό Μ. Λογοflέτης 'Ιέραξ, ό υίος αύτοϋ 

Κωνσταντίνος, ό και 'Αλέξανδρος, λογο&έτης, Δημήτριος διάκονος ό Θεσσα· 

λονικεύς, Διονύσιος ίερομόναχος, φίλος Μαξίμου τοϋ Μαργουνίου, Ο ρήτωρ 

'Αδριανός, ό πρωτοκανονάρχος 'Αλέξανδρος, τοϋ Καβάσιλα φίλοι, ό πρωτα· 

ποστολάριος Κωνσταντίνος, Λυγερος ό Μ. Ρήτωρ, Γεώργιος δ Μ. Ρήτωρ, 

ό ~ήτωρ Γαβρ<'iς, ό λογο{Jέτης 'Ανδρέας. Ο! λόyιοι μητροπολίται, οί πλαι· 

σιοϋντες τον Ίερεμίαν Β', &ς ό Μονεμβασίας Ίερό{Jεος, ό Μανουi]λ Μαλα· 

ξός, Ο "Ελασσώνος • Αρσένιο-ς, έν σuνεχε{g τών -προηγΟυμένων άρχιερέων και 
κληρικών, οπως π.χ. τiiς &κτινοβολίας ένος Δαμασκηνοϋ Στουδίτου, μητρο· 

πολίτου 01 1\ρτης και tJ..ιιλων άκόμη γνωστών καl μή \ 
Πό\ς διενοοϋντο ο! εν τος τijς ΠατQιαρχικης Σχολijς μαρτυρεί ή επιστολi] 

Μιχαi]λ ΈρμοδώQου Λnστ&ρχου. η εδιδάσκοντο μαρτυρεί η παίδευσις διδα· 

σκόντων καl διδασκομένων. Δέν παύουν να εiναι άQχαιολάτQαι. "Εχουν τα 

κείμενα τών κλασσικών είς χειρόγραφα και είς Εντύπους Εκδόσεις καl ζητοϋν 

διαρκώς, άπΟ δπου ήμποροϋν, καl tJ..λλα, άπΟ τΟν Κρούσιον, &πΟ τσUς είς 

Βενετίαν ή άλλοϋ έγκατεστημένους ίδικούς των. Χαρακτηριστικώς Εγραφεν 

Ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς είς τόν Κρούσιον μόλις Ελαβε τΟ άποσταλέν βιβλιά· 

ρ ι ον: << ••• έδεξ&μην εύνοϊκώς τd βιβλιάριον καl τοίς παρ' ήμίν παιδευομένοις καί 

σπουδάζουσι νέοις έκοινώνησα καl θαυμάζουσιν όσημέραι τήν σοφίαv ήμώv. 

a_oσov δ' ύμfiς μακαρlζουσι, τ6σον έαυτοVς ταλανίζουσιv, δτι έv χρείq, καί δου

λεk[, Οντες τά έλευθέeοις &vήκοντα μαθ1}ματα σπουδάζειν ώς δεί κεκώλυνται» 2• 

Ό Gerland /!γραφε το 1577 ε!ς το Ήμερολόγιόν του οτι ή πατριαρ· 

χικη βιβλιοι'Jήκη, η &σφαλώ; χρησιμοποιουμένη ~πο τών τροφίμων τi'jς Σχο· 

λiiς, εlχεν 150 κώδικας, τούτους δμως έχαρακτήριζε σκονισμένους καt παρα· 
πεταμένους καl μη χρησιμοποιουμένους 3 • 'Αλλ' Ι!χομεν σύγχρονον μαρτυρίαν 

περιηγητοϋ, ύπΟ τοϋ Οποίου κολακευτικώς ώνομάζετο ώραία ή πατριαρχικfι 

βιβλιο{}-ήκη '· "Εξ Ολων τούτων τΟΟν στοιχείων σαφές συνάγεται τΟ συμπέ· 
ρασμα, δτι ίiχυνε φώς ε!ς τi]ν ζωfιν τοϋ ίiflνους ή ΠατQιαρχικi} Σχολfι διαρ· 

κώς αύξαν6μενον. 

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙτΣΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Μ. r ε δ ε ώ ν, Χρονικά, σελ. 65 • 67. Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, ΤΟ κήρυγμα τοϋ -&είοu 

λόγου έν τfi Έκκλησίf! τών κάτω χρόνων, c Έκκλ. Άλή-3-εια :ι, τόμ. Η' ( 1887 ), σελ. 
186 κέξ. Τ ο ϋ ά ύ-t ο υ, Μνεία τών πρό έμοϋ, σ. 43 κέξ, 

2 Μ. C r u s i i, Tιιrcograecia, σελ. 433. 
3 S t. G e r Ι a c h, Tagebuch, σελ. 360. 
4 Ph. du Fresne-Canaye, Le voyage du Leνant,Παρίσιοι 1897 

( σειρό. c Recueil .de voyages ... :ι, τόμ. XVI ), σελ. 109. Πρβλ. τΟ σχόλιόν 'Α π . 
Ε. Βακαλοπούλου, έν{)'' άνωτ., σελ. 263·264. 



ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΝ 

ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 

ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ ΜΗΛΟΥ 

Κατa το ετος 1960 έδημοσιεύilη μελέτη τοiί γράφοντος, ύπο τ(τλον 

« Συμβολi} είς το\ις τροuλλοκαμάρους ναοiις τi'jς 'Ελλάδος>, εtς τi}ν 'Επετη

ρ[δα τijς Έταιρε(ας Βυζαντινών Σπουδών ( τόμ. Λ', σελ. 168 • 193, είκ. 1 • 
14 ), περl τοϋ τέως άγνώστοu καί μόνου μέχρι σ'ιlμερον παραδείγματος τρι
κλtτου τρουλλοκαμάρου ναοiί πQοερχομένοu έκ τijς νησιωτικϊjς •Ελλάδος: τοϋ 

ναοϋ τijς ·Αγ(ας Τριάδος 'Αδάμαντος Μήλου. Κατa τfιν μελέτην ταύτην, 

έΑλείψει έπιγραφικών στοιχείων καί άλλων άσφαλών ίστορικών είδήσεων διd 

τi}ν χρονολόγησίν του, κατεφύγομεν είς χρονολόγησιν κατα προσέγγισιν βάσει 

τεκμηρίων και Ενδείξεων, -3εωρ-ήσαντες ώς πι-θανόν χρόνον οίκοδομήσεως τοϋ 

ναοiί τόν ΙΖ' αiώνα η τ&ς άρχaς τοiί ΙΗ'. 

~Επειδ-ή ΠQΟ f:τοuς έδημοσιεύflη έργασία τοπο-θετοϋσα τΟν χρόνον κτί

σεως τoiJ ναοϋ τiϊς ~Αγίας Τριάδος περί τΟ Sτος 1600 1, ;jτοι εϊς τό ύφ' ήμών 

τe6Εν ώς κατώτερον πι{}αvολογούμενον χρονολογικΟν Οριον, άνευ Ομως τεκμη· 
ριωμένης καl είισταttούσης αίτιολογήσεως, flεαιροϋμεν ύποχρέαισίν μας να 

άνασκεuάσωμεν την σχετικfιν αlιflαίρετον έπιχsιρηματολογίαν. 

• Αλλ. είναι άναyκαίον πρός τοϋτο να μεταφέρωμεν ηlν περικοπfιν ήμών, 
τfιν άφορώσαν είς; τfιν χρονολόγησιν τοϋ ύπΟ διερεύνησιν ναοϋ τfιν δημοσιεu· 

ftείσαν είς τήν 'Επετηρίδα, tνα χρησιμεύσυ ώς βάσις και άφετηρία δι& τfιν 

άνασκευήν. 

.. Χρονολόγησις, Λόγψ έλλείψεως έπιγραφικών στοιχείων καL συναφών ίστορι· 

κών εtδήσεων ή χρονολόγησις tοϋ ναοϋ δέν δύναται νιl yίντι έπακριβΟΟς, άλλtΧ κατci 
στοιχειώδη προσέγγισιν διά τfις χρησιμοποι-ήσεως Ενδεικτικών στοιχείων καί δεδομέ· 

νων. Πάντως κατ" άρχiιν πρόκειται περί. κτίσματος 'tών χρόνων tfις Τουρκοκρατίας, 

ώς σuνάγεtαι καL έκ tοϋ άρχιτεχτονιχοϋ tύποu 'tOU ναοϋ, δηλονόtι 'ifις τρικλίτοu 

μετα τρούλλοu βασιλικijς, τόσον προσφιλοϋς χαί σuν'ήirους κατd τiιν έποχην tijς δου· 

λείας. Λίαν χαρακtηριστική εtναι ή έ'λλeιψις οίασδήποτε μνείας τοϋ ναοϋ τfις Άγίας 
ΤQιάδος 'Αδάμαντος ύπό τοϋ περιηγητοϋ Pitton de Tournefort, έπισχεφftέντος ώς 

Ι Ζ α φ. • Α ν τ. Β ά ο υ, Ναοί καί ναVδρια της Μήλου, 'Αttηναι 1964, σελ. 
416. 418. 
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γνωστόν τήν νfισον Μήλον περί τό έ'τος 1700, είς τόν συνταχ&έντα ύπ' α\ιτοϋ κατά· 
λογον tΟΟν κατ" έκείνην την έποχi)ν ναών τijς νήσου, είς τόν όποϊ:ον έν τούτοις άνα· 

φέρει:αι πλij-&ος άλλων έκκλησιών Ι. 'Ώστε έπi. τijς διαπιστώσι:ως ταύτης στηριζόμε· 
νοι δuνάμε{}α νd ύπο&έσωμεν δύο τινά : α ) ''Όtι ό ναός εtναι μεταγενέστερος τοϋ 

ετους 1700 καi διό: tοϋτο δεν έμνημονεύ&η ύπό τοϋ Tournefort· Ενδεχόμενον συμφω· 
νοiίν, τόσον πρός τόν χρόνον καfi.' δν έζησε καί είργάσ{tη ό άνωτέρω μνημονεuftείς 

ίερεi.Ις 'Αλισάφης, δωρηη)ς καi πι#ανΟΟς ζωγράφος tfις είκόνος tfις Παναγίας τijς 
άποκειμένης έπί τού τέμπλου τοU βορείου κλίτους ti'jς • Αγίας Τριάδος 'Αδάμαντος, 
f}τοι περί τό 1719 2, Οσον καi. πρός τόν άρχιtεκτονικόν τύπον toiί τρικλίτοu τροuλλο
καμάρου ναοίi, τοϋ Εμφανιζομένου διό: τοϋ μόνου γνωστοϋ μέχρι σήμ~>ρον παραδεί· 

γματος ναού, έξ f]πειρωτικiiι; "Ελλάδος, τοϋ Λεβειδίου • Αρκαδίας, χρονολοyουμένοu 
είς τdς άρχάς τοϋ XVII αίώνος 3, παρουσιαζομένου μάλιστα είς tόv ύπΟ έξέtασιv 
ναόν διό τών πολλαπλών ένισχυτικών τόξων τών καμαρών του, πι<ltα\•ώς διά πλείονα 
άσφάλειαν καί. έκ φόβου λόγφ τfις προσφάτου έκ σεισμοίί έκτεταμένης καταστροφijς 

των έκκλησιών της γειτονικής c Παλαιάς Χώρας:., Καί β) "'Όει ό ναός εtναι :ιτρο· 

γενέστερος τοϋ 1700. Κατά τi}ν ύπόftεσιν ταύτην 6-ά. πρέπει νd δι:χ{}ώμεν ώς πι&ανόν 
χρόνον κτίσεως τοϋ ναοϋ tiιν μεταξU των έτών 1600 εως 1700 έκατονταετίαν, κα#" 
Οσον κατd ταύτην μαρτuρεϊ:tαι ή οίκοδόμησις πολλών ναών έν τfj νήσφ καl ίδιαιτέ· 

ρως έν Παλαι~ Χώρ(2:, rjτις περί τό 1600 εύρίσκεtο εi.ς τήν μεγαλυτέραν αύτης 
άκμiιν καί &νάπτuξιν 4, 

'Ώστε τό τελικόν συμπέρασμα έκ tών ώς άνω ένδεικτικών ύποftέσεων, έλλείψει 
άλλων άσφαλΟΟν σtοιχείων, εtναι Οτι πι&α,•ώ; ό ναός της Άγίας Τριάδος • Αδάμαν
tος Μήλου έκtίσ-&η κατd τόν ΙΖ' αίΟΟνα η άρχομένου τοϊι ΙΗ' :. 5. 

Ό κ. Ζαφ. Βάος, ilεωρών οτι ό νιχος της Άγ(ας Τριάδος έκτ(σilη περt 

το 1600 καt προσπαilών να στηρ[ξη τοiίτο δια σειρaς άλλεπαλλήλων ύποilέ· 
σεων, άποφαίνεται: 1) ~Όη δ ναΟς της ~Αγίας Τριάδος άνηγέρitη μΕ προο· 
ρισμόν τfιν Υδρuσιν μονης. 2) "Ο τι η μονi} αϋτη fjτo μ(α τών παλαιοτέρων 
μονώv τi'jς Μήλου. 3) "Ο τι ή μονiι της 'Αγ(ας Τριάδος δΕν κατέστη δυνατόν 
να διατηρη/Jfi έπt πολλα ί!τη, λόγφ της νοσηρότητος τοiί κλίματος τϊjς περιο· 
χijς. 4) "Οτι, λόγφ τijς νοσηρότητος τοiί κλίματος, αί έγκαταστάσεις τi'jς 
μονης άνηγέρ{}ησαν έπt γειτονικοϋ ύψώματος, ύπΟ μορφfιν οίκήματος καλου
μένου «Πύργου». 5) "Ο τι άναμφιβόλως ή διάλυσις τijς μονης ελαβε χώραν 
πρΟ τοϋ 1700, έφ" Οσον δΕν άναφέρεται είς τΟν πίνακα τοϋ περιηγητοϋ Tour· 
nefort. 6) "Ο τι το γεγονος τijς διαλύσεως τijς μονης δΕν σημα(νει οτι δeν 

1 Ρ i t. d e Τ ο u r n e f ο r t, Relation d 'un voyage du levant, Paris 1717, 
τόμ. Ι, σελ. 153 · 151. 

2 Βλέπε περί τοϋ χρόνου κα-&' δ ν εζησεν ό ίερωμένος ούι:ος ζωγράφος τοϋ Κά~ 
στρου Μήλου εtς Ίωση φ Χ α τ ζ ι δ ά κ η, "Η ίσι:ορία τfις νήσου Μήλου, Άirfίναι 
1927, σελ. 224 . 

3 Α. Κ. Ο r l a n d ο s, Eine unbeachtete Kuppelform, έν Byzantinische 
Zeίtschrift, τόμ. ΧΧΧ ( 1929 · 1930 ), σελ. 581. 

4 Βλ. Ίωσ. Χατζιδάκη, εν6' άνωι:,, σελ. 176. 
5 Δ. Β α σ ι λ ε ι ά δ η, Συμβολη είς τοUς τροuλλοκαμάρους ναούς τής 'Ελλάδος, 

ΕΕΒΣ, tόμ. Λ' ( 1960 ), σελ. 192 • 193. 
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ύπiϊρχε κατ& την έποχην έχείνην καί ό ναός τijς ~Αγίας Τριάδος. Καl 7) 
uΟτι ή ύπό{}εσις περί μη ύπdρξεαις τοϋ ναοϋ πρΟ τοϋ Ετους 1700 εtναι 
Εσφαλμένη 1• 

Ώς πρΟς τ&ς εϊκασίας ταύτας παρατηροϋμεν γενικώς Οτι, ώς έκφερόμε· 

ναι -δπΟ προσώπου άναδιφήσαντος τ& τοπικ& άρχεία τών ένΟQtακών ναών 

τi;ς νήσου Μήλου, τ& άρχεία τών κοινοτήτων Τρυπητijς καl Πλάκας, τΟ 

aρχείον του Συμβολαιογραφείου ΜΙ]λου, &ς και τa Γενικa 'Αρχεία του Κρά· 
τους, τΟ άρχείον τiiς μονflς cΑγ. 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου Πάτμου, καl τό 

aρχείον τ;jς 'Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου· Μήλου, Μ ~πρεπε νa 1Jεμελιω1Jοϋν 

καταλλήλως δι• έγγράφων καl λοιπών άνεκδότων γραπτών στοιχείων καl 

μαρτυριών. Μία τοιαύτη συμβολfι 1Ja ήτο ένδιαφέρουσα καl εϋπρόσδεκτος. 

Δυστυχώς fι Ερευνα τοϋ κ. Βάου παρέμεινεν άκαQπος. 'Έφ' Οσον Ομως, κατά 

τi)ν άρχειακi)ν Ερευναν, δΕν άνευρέitησαν στοιχεία στηρίζοντα τας άλλεπαΛ

λ!]λους ~ποΜσεις του, δΕν 1Ja έπρεπεν ο\ιδe κ<'Jν νa διατυπω1Jοϋν δο1Jέντος 
" ' οτι είναι άντί{}ετοι πρός τfιν αποψιν τοϋ άξιολόγου ίστορικοϋ της νήσου 

ΜΙ]λου 'Ιωσfιφ Χατζιδάκη. 

κ ' ' e e • " _Q. 1 2 3 ' 4 < ~α' Β αι πραγματι αι υπ αριv. ι , και υπουεσεις τοϋ κ. άου άνα· 

τρέπονται ύπό τοϋ προμνημονευitέντος έρευ\•ητοϋ τfjς τοπικfiς ίσrορίας της 

νήσου, γράφοντος περl τοϋ ναου τijς •Αγίας ΤQιάδος, εt; τi}ν aξιόλογον έργα· 
' •π e ~ - ~ Μ 'λ " Μ ' σιαν του « ιστορια της νησου η ου »ι οτι « οναστi]ρι δεν ή το' δaόrι 

ούδεlς τών παΛαιών fίκουσε να γίνεται λόγος περί αύτοϋ, οίlτε άναφέρει 

κανείς περιηγητfις Οτι ύπiiρχε χωρίον η μοναστf)ρι είς τΟν •Αδάμαντα» 2• 

'Αλλ& και δ Pitton de Tournefort δeν μνημονεύει τi}ν 'Α γ. Τριάδα &ς 
μονfιν τfjς νήσου είς τόν ύπ· αϋτοϋ συνταχ3έντα σχετικΟν κατάλογον, είς 
τΟν όποίον έν τούτοις άνο.φέρεται πλiiitoς μοναστηρίων, άσημάντων μονυ

δρίων και μετοχίων, συνολικώς δέκα τριών ( 13) τον aρι1Jμόν. Δeν &ναφέρει 
Ομως έπίσης ό αύτός περιηγητfις τfιν Άγίαν Τριάδα ούδf: ώς ναΟν εtς τΟν 
κατάλογόν του περί των Εκκλησιών τijς Παλαιάς Χώρας 3 , μεσαιωνικilς πρω

τευούσης τ;jς ΜΙ]λου. Ή ταύτισις τών ναών τ;jς Παλαιάς Χώρας προς τοuς 
ναούς όλο λ' - ' ' ' ~~ 1700 sι ' sι .. κ ηρου της νησοu κατα το ετος , ητοι το ετος της έπισκέ· 

ψεως τοϋ Tournefort έν Μήλφ, εtναι προφανfις εtς το γαλλικον κεtμενον', 
τό όποίον ό κ. Βάος δSν 6χει ύπ' Οψιν, άλλα καt εtς τό τμi]μα τiiς μετα· 

φράσεως, τό άναδημοσιευόμενον ύπΟ 'Ιωσήφ Χατζιδάκη 5, τΟ όποίον γνω· 

ρίζει, άπΩ τα συμφραζόμενα έν συνεχείQ περί τών παρεκκλ.ησίων καl τών 

1 Ζ α φ. Β ά ο υ, Sν6-' ιiνωt., σελ. 416 • 418. 
z Ίmσ. Χαtζιδάκη, Εν&" άνωτ., σελ. 222. 
3 Ρ. de Tournefort, Sνit" άνωt., "&"όμ. Ι, σελ. 153·164. 
4 τ ο u r n e f ο r t, 8ν6-' άνωt., σελ. 153- 154. 
5 Ίωσ, Χαtζιδάκη, 8ν6-" άvrοτ., σελ. 177-179. 
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μονών όλοκλήQΟU τi]ς νήσου καl &πΟ τοiις 8κτοτε μετd τΟ 1700 άνεγερ{}έντας 
μεγάλους ναούς. Διότι δ Tournefort όμιλεί έν συνεχεί~ περι τών >παρεκκλη· 
σ(ων της νήσου καl Ολων τών μονών της. Εtναι δS γνωστΟν είς τοiις άσχο· 
λη{}έντας μ8 tΊ)ν έκκλησιαστικfιν άρχιτεκτονικiιν τi]ς νήσου Μήλου, Οτι τΟ 

σύνολον τών άξιολόγων καί μεγάλων ναών της συνεκεντροϋτο εtς τfιν Πα· 

λαιaν Χώραν κατ& το έτος 1700. Μεταγενεστέρως δε της χρονολογtας ταύτης 
aνηγέρ{}η το πλ;j{}ος τών μεγάλων έκκλησιών τaς όπο(ας βλέπομεν σ!]μερον 

είς τα χωρία τ·ijς νήσου, μηδf: τοϋ περιφήμου ναοϋ τiiς Θαλασσίτρας έξαι· 

ρουμένου, &νεγερ3έντος τΟ Ετος 1839 παρd τiιν νέαν πρωτεύουσαν τi)ς Μή· 

λου τi}ν Πλάκα. 

οΏστε εlναι σαφ8ς καl άναντίρρητον, μη έπιδεχόμενον παρερμηνε(αν, τΟ 

γεγονός οτι δ Ρ. de Tournefort, ομιλών περι τών ναών τijς Παλαιάς Χώρας, 
όμιλεί περί τοϋ συνόλου τών ναών τών ύπαρχόντων έν τi] νήσφ κατ" έκείνην 

την έποχήν, 1}τοι έν 8τει 1700, τοUς όπο(ους καl &ναφέρει όνομαστικώς, 

κα3ι:Ο; καί πεQl τών μοναστηρίων καί παρεκκλησίων όλοχλήρου τfjς νήσου, 

τα τελευταία μόνον τών όποίων μνημονεύει γενικώς. 

Εtδικώτερον έπί της ύπ' άριft. 4 ύπο3έσεως τοϋ κ. Βάου κατα τήν 

όποία ν τα μοναστηριακd κτίσματα άνηγέρ-θησαν έπί γει τονικοϋ ι ύψώματος, 
είς σχετικfιν άπόστασιν μακρ&ν τοϋ καflολικοϋ τi]ς ύπο-θετικfjς μονi]ς τi]ς 

~Αγίας Τριάδος, παρατηροϋμεν Οτι τοϋτο άντίκειται εU6έιος καl βα{}ύτατα 

εtς τfιν παράδοσιν τijς βυζαντινijς και μεταβυζαντιν;jς μοναστηριακ;jς aρχι

τεκτονικiiς καί μόνον ρητή καl λεπτομερειακiι γραπτf] μαρτυρία, περί τi]ς 

χρήσεως τοϋ « πύργου » ώς μοναστηρίου, {}ι] έπέτρεπε να έκφερ{}fi τοιοϋτος 

ης ισχυρισμός. 

•Ως πρΟς τάς ύποθέσεις ύπ' άρι{}, 5, 6 καί 7, άφορώσας είς τiιν διάλυσιν 
τijς uπο1Jετικ;jς μονijς τijς Άγtας Τριάδος 'Αδάμαντος Μήλου και τ;jς uπάρ· 

ξεως τοϋ κα{}ολικου της προ τοϋ ~τους 1700, έπι τών οποίων στηρίζει ό κ. 
Βάο; τi}ν κατ& το ~τος 1600 χρονολόγησ(ν του σημειοϋμεν τ& ~ξiiς. 'Εφ' ο σον 
ο~τος δέχεται οτι δ ναός τijς 'Αγίας Τριάδος προϋπ;jρχεν όπωσδ!]ποτε του 

~τους 1700, η uπ' αϋτου προβαλλομένη ~πο1Jετικi} και άνευ μαρτυQιών διά
λυσις τfίς μονi]ς, δια να δικαιολοyη-θfi τΟ Οτι δf:ν μνημονεύεται ύπΟ τοϋ 

Tournefort, δeν λύeι το {}έμα τijς μi} μνημονεύσεώς της &ς μονijς, ~στω και 

διαλελυμένης τυπικώς, έφ" Οσον διετήρει άνέπαφον τΟ Ογκώδες, έπιβλητικόν, 

καί έξαιρέτου άρχιτεκτονικfiς κα3ολικόν της. 
., Αλλως τs συγκεκροτημένον άοχι τεκτονικΟν τύπον καl μορφήν, .ΟπΟ Κt'Υ)· 
' • ψ δ' , ' ζ ' ' \ ., ~ ριακην επο ιν, εν ενεφανι ε ποτε κατα την υποθεσιν τοϋ κ. Βάου fι ποτε 

< ' ξ ., _Q. J.. ' " ' -υπαρ ασα υποuετικr1 μονη· ειχε παντοτε χαρακτηρα διεσπασμένον καl διαλε· 
λυμένον κτηριολογικώς, μf: τΟ καθολικόν της εύρισκόμενον μακρdν τοϋ « πύρ· 
γ ου» I Ο στις ύποrίflεται Ο τι άντεπροσώπε_υε τα συνοδεύοντα καί πλαισιοϋντα 
τοίίτο μοναστηριακd κτίσματα. Πώς λοιπΟν η πρόσφατος και μόνον τυπικη 
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και κατ· Ονομα διάλυσίς της, κατά τΟν χρόνον τiiς έπισκέψεως τοϋ Tourne· 
fort, ttά ήμπόδιtε τοϋτον vd τi)ν άναφέρrι είς τΟν κατάλογόν του, άπΟ τΟν 
όποίον δ8ν λείπουν ούτε άσήμαντα μικρομονάστηρα, ούδε τα μετόχια δια· 

φόρων μονών έν τ'fi νήσφ ; "Ώστε διαλελυμένη ή Οχι fι ύποflετικη μονή, 

έφ• Οσον διετήρει τΟν έπιβληηκών διαστάσεων ναόν της, τΟ κα3ολικόν της, 

Επρεπε να μνημονευttϋ ύπΟ Tournefort είς τΟν κατάλογόν του, ε'ϊτε ώς μονή, 

είτε ώς ναός, καl να μη άγνοηflϋ καί fιπΟ τας δύο ίδιότη-τάς του. 

Μη μνημονεύων έπομένως ό Tournefort τi)ν cΑγίαν Τριάδα, οίίτε ώς 

μονήν, οίiτε ώς ναόν, είναι πι\Jανώτατον Οτι Εκαμε τοϋτο διότι δ8ν δπηρχον 
κατα τΟ Ετος έκείνο, τΟ 1700, άμφότερα. Ταίiτα δ8 &νεξαρτήτως τοϋ γεγο
νότος δτι \Jα δείξωμεν κατωτέρω, τόσον δτι ή ϋπαρξις μονfjς, Οσον και η 

διάλυσίς της, άποτελοϋ\• άστιήρικτον έφεύρημα. 

• Αλλ' ά; έρευνήσωμεν τό μοναδικΟν στοιχείον περί τfjς διαλύσεως τijς 

μονijς τijς Άγ(ας Τριάδος, το προσκομιζόμενον uπο Ζαφ. Βάου. Οότος ση· 

μειοί: « Πιστεύομεν δτι fι διάλυσις της μονijς τfjς Άγίας Τριάδος έγένετο 

προ τοϋ 1650. Τi]ν γνώμην ταύτην στηρ(ζομεν έπt τijς έξijς λεπτομερε(ας: 

ό ίδρυτης τijς μονijς τijς άγ(ας Μαρ(νης Νικόδημος ίερομόναχος Σπα1iάρος 
1 

' ' "' 1672 ' δ α' ' λ .. ' ~~ ... συντασσων κατα το ετος ηιν ιαuηκην του επικα ειται το ο\'ομα της 

Άγ(ας Τριάδος· γενν<iται οϋτω ήμίν ij σκέψις: μήπως δ Νικόδημος Σπα-
1iάρος ητο !δρυτης ή ε!ς τών !δρυτών καί τijς μονijς τijς 'Αγίας Τριάδος, 

μετ& δΒ τi)ν διάλυσίν της ... » 1• 

~Εν τούτοις τΟ μόνον άποδεικτικΟν στοιχείον, τΟ στηρ(tον Εστω καί 

άσflενώς ται; ύποttέσεις τοϋ κ. Βάου, περl ύπάρξεως μονiϊς τfjς ~Αγ(ας Τριά· 

δος, περi διαλύσεως αύτijς εν ~τει 1650 κλπ., δηλαδη το σχετικον κείμενον 
τijς δια1iήκη; τοϋ ijγοuμένου τijς μονijς τijς 'Αγ(ας ΜαQίνης, &πέφυγεν ο~τος 

ν& δημοσιεύσt( &λλ9 Οχι μόνον να δημοσιεύση. &λλά καί να μνημονεύσn είς 

την οίκείαν flέσιν τiϊς Εργασίας του Εν σελ. 418 παρέλειψε 11 , μη παρέχων 
οϋτω πως οίαδήποτε στοιχεία πρΟς άνeύρεσίν της. 

Άνεζητήσαμεν την εν λόγφ δια1iήκην τοϋ ήγουμένου τijς μονijς Άγ(ας 

Μαρ(νης Νικοδήμου Σπα1ίάQοu καί τi]ν άνεύρομεν είς τi}ν σελ. 83 τijς έργα· 
' - Β' 5 "' -11 ' '"'λ ~· ' " ' " ' .. σιας του κ. αου , εις υεσιν ο ως ασχετον και απομεμακρυσμενην απο της 

σελ. 418, Οπου όJφειλε να μνημσνεύn τi)ν πηγ1]ν έκτης όποίας τi}ν Ίiντλησεν, 
ητοι Βκεί δπου Ομιλεί περί tΑγίας Τοιάδος. Άλλ' όποία &πορία δταν ε'lδο• 
μεν δημοσιευμένην τi}ν δια1iήκην κολοβήν, ;jτοι μη περιέχουσαν τi}ν &ρχην 

τοϋ κειμένου της, fι όποία έν τούτοις άρχfι ύπετίttετο Οτι έστήριζε καί διε· 

φώτι~εν ούσιώδες καί Επίμαχον κατα τΟν κ. Βάον σημείον. • Απnτή{}η λοιπΟν 

1 Βλέπε Ζ α φ. Β ά ο υ, έv&" άνωτ., σελ. 418. 
2 Βλ. Ζ α φ. Β ά ο u, έν6-' άνωτ., σελ. 418. 
s Ζ α φ. Β ά ο υ, έν6" άνωτ., σελ. 83, 
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ν& τήν άvαγνώσωμεν όλόκληρον καί είς την πλήρη μορφήν της παρd Ίωσl)φ 
Χα τ ζιδάκυ 1• 

'Αλλ' " ,., ... ,. ( !I '~'λξ. α περιεπεσαμεν απο της απορ ας εις την εκπ η ιν, οταν άνεγνώσα· 

μεν τi}ν &ρχi}ν τijς δια1iήκης, ή δπο(α δεν &ναφέρει την 'Αγ(αν Τριάδα ώς 

μονήν, ώς άφήνει ν& διαφανfί είς-τό κείμενόν του ό κ. Βάος 2, άλλα ύπΟ την 
τuπικήν μορφήν τfiς Επικλήσεως καl άναφοριiς είς τήν eΑγίαν Τριάδα, ώς 

εtναι γνωστΟν Οτι συμβαίνει είς πλfι-δος διαflηκών καί λοιπών δικαιοirρακτι
κών Εγγράφων της έποχfίς Εκείνης. 

Μεταφέρομεν τήν άρχην τοί.i κειμένου τiiς δια3ήκης, είς τήν όποίαν Εν 
προοιμ(φ δ ijγούμενος Νικόδημος έπικαλείται τi}ν 'Αγ(αν Τριάδα: σΕΙς το 
δνομα τής Άγfας Τeιάδος 1672 tv μηvl Α.Jγούστοv πeώτη. Ή όπο(α Άγtα 
Τeιάδα καl δέσποινα Θεοτόκος καl fι μεγαλομάeτvς τοϋ Χeιστοϋ Maefνa τιiς 
όποlας παeακαλώ νά εlΡαι πάντα προστάται ... » s. 

Έ • '"' λ ' δ' ' " ~ δ ' " ... " ' φ οσον οιπον εν ΠQοκειται, ως απο εικνυεται εκ της ανωτεQω περι· 

κοπijς τijς δια1iήκης, περί μονijς τijς 'Αγ(ας Τριάδος, εtναι προφανες οτι δεν 

είιστα1iοϋν α! &λλεπάλληλοι ύπο1iέσεις τοϋ κ. Βάου καί βεβα(ως δέν τ(1iεται 
6έμα, οίJτε ίδρύσεως, οίJτε διαλύσεως τi]ς μονfiς πρΟ τοϋ 1650 καt έπομένως 
κτίσεως τοϋ ναοϋ της cΑγίας ΤQιάδος, τοϋ καδολικοϋ της άνυπάQκτου μονη-ς 

' ' "' ι πεQι το ετος 1600. 

Πάντως ό έπιχειρη1iεlς συσχετισμος τijς 'Αγ(ας ΤQιάδος προς μονην 

της Άγίας Τριάδος αποτελεί παρανόησιν κειμένου, ήτο δf: &νεπίτQεπτος 
έπιστημονικώς. 

Έξήγησιν τοϋ φαινομένου 'ίσως 1ίι\ άπετέλει ή έπι1iυμ(α &ναγωγijς τοϋ 
χρόνου κτ(σεως τοϋ ναοiί τijς 'Αγ(ας Τριάδος 'Αδάμαντος Μήλου εlς παλαιο· 
τέραέοη' φ '$ '~· •• ' ν π χ ν, αινομηου απαντωμενου ενιοτε, κατα την συγγραφην της 

τοπικης ίστορίας η τijς προβολijς ένΟς ένδιαφέροντος τοπικοϋ μνημείου, ύπΟ 

προσώπου διαttέτοντος ώρισμένα έφόδια και ώρισμένας δυνατότητας, όμι· 
λοϋντος δε περl της γενετείQας του. 

•Ωστε, έν τελικψ συμπεράσματι, ij χρονολόγησις τοϋ τρικλ(τοu τρουλλο· 
καμάροu ναοiί τijς Άγ(ας Τριάδος 'Αδάμαντος Μήλου παραμένει &μετακ(· 

νητος, καl εtναι ή έκτε1iείσα εlς τον τόμον Λ' τijς ΕΕΒΣ καί &ναδημοσιεu· 

δε ίσα είς τΟν άνd χείρας, της ύποδέσεως περl κτίσεώς του περl τό ~τος 1600 
μη εύσταttούσης άπΟ πάσης πλευριiς, διά τών ύπΟ Ζαφ. Βάοu προσκομισ{}έv
των έπιχειρημάτων. 

1 Ίωσi)φ Χατζιδάκη, ένf}" άνωt, 1 σελ. 295·302. 
a Ζ α φ, Β ά ο u, έvflo" άνωτ., σελ. 418, 
s Ίωσ. Χαtζιδάκη, δν6' άνωt., σελ. 295. 
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LE COMMENTAIRE DU GRAND CANON 
DΆNDRE DE CRJ'nE PAR ACACE LE SΑΒΑΪΤΕ 

Acace le Sabaϊte n'a pas eu de chance. Auteur de deux ouvrages 
spirituels d'un certain interi't, une vie des saints Barnabas et Sophro· 
nius, fondateurs du monastere de Soumela pres de Trebizonde, et un 
commentaire sur le grand canon d'Andre de Crete, il n'est mi'me pas 
mentionne dans les histoires de la litterature byzantine. · 

Ces deux ouvrages se sont conserves ensemble dans un manuscrit 
de l'an r446, le cod. Athos, Dionysiou 268, le commentaire sur le 
grand canon aux fol. sov · 288v, la vie des saints Barnabas et Sophro
nius aux fol. 423 · SI7- Ce document hagiographique a, naturellement, 
interesse les historiens du monastere de Soumela, notamment Epami· 
nondas Th. Kyriakidis, qui en a fait un certain usage dans son histoire 
de ce monastere 1• ΙΙ est signale dans la Β ίbliotheca lιagiographica 

graeca 2, qui nous laisse esperer une procbaine edition. 
Le cod. Dionysiou 268 est le seul temoin connu de cette vie. En 

revanche, Ie commentaire sur le grand canon d'Andre de Crete a ete 
copie plusieurs fois. Nous n'avons pas pu faire une recherche complete. 
Nous pouvons cependant citer cinq autres manuscrits: Ankara, Societe 
turque d'histoire 9Ι ( XVlli 6 s. ) ; Atl1enes, Bibl. nat. 4Ι r ( XVIII6 s. ) ; 
Athenes, Musee Loverdos, Kolyva 42 ( XVII• s.); Jerusalem, Bibl. 
patr., S. Sepulcre 225 (fin XVI 6 s.); Paris, Bibl. nat., grec 37Ι ( an 
r562 ). En outre un fragment de cet ouvrage figure dans deux manus· 
crits, Constantinople, Metochion du S. Sepulcre SI4 ( XVII6 s.) et 
Jerusalem, Bibl. patr., S. Sepulcre 365 ( debut XVII• s. ). Notre espoir 
de trouver un manuscrit plus ancien que ce!ui de Dionysiou a ete deςu. 

Α notre connaissance, ce commeήtaire n~a ete, jusqu~ici, lΌbjet 

d'aucune etude. Nous l'avons !u dans !e manuscrit de Dionysiou avec 
!'espoir d'y trouver quelques citations des auteurs qui nous preoccu
pent actuellement, notamment de saint Hippo!yte. Nous n'avons pas 

1 clσt;ορ(α της; παρά τfιν Τραπεζοϋντα ίερCiς, βασιλικijς, πατριαρχικής, σταυ· 

ροπ.:ηγιακijς μο'Vfις τής 'Υπεραγίας Θεο-ι;όκού Σοuμελa, Athenes r8g8. 
2 3e c§dition, Bruxelles 19571 t. ΠΙ, p. 13: D0 2055· 
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eu cette chance, mais nous pensons que les notes que nous avons pri· 
ses au cours de cette !ecture peuvent interesser !es historiens de la 
litterature byzantine. 

Et d'abord, quand vivait cet Acace !e Sabaϊte? D'apres Epami
nondas Kyriakidis, ί! aurait ecrit la vie des fondateurs de Soumela en 
68ο 1 ; d'apres Spyridon Lambros, sous Constantin Pogonat, donc 
entre 6μ et 668 •. Comme nous n'avons pas lu cette vie, nous ne pou
vons pas dire sur que!s arguments s'appuient ces opinions. En tout 
cas, l'etude du commentaire sur le grand canon nous a conduit 1ι une 
conclusion bien differente. Sans doute, dans cet ouvrage, Acace !e 
Sabaϊte nous dit deux fois qu'i! ecrit au VII• siec!e ( fol. 89 et ror ), 
mais ί! est bien evident qu'i! ne peut pas s'agir du vπe siecle de 
notre ere. Ce commentaire, en effet, a naturellement ete compose apres 
la mort d'Andre de Crete en 740 -l'auteur nous le dit explicitement 
(fo!. ro3v)- et mi'me beaucoup plus tard. Notons en passant qu'il 
mentionne les victoires de Basile le Bulgaroctone sur les Bu!gares, la 
conversion de ceux·ci par Photius et la fondation de Mosinopolis ( fol. 
r89), qu'il nous parle d'Alexis rer et de Jean Comnene ( rrr8- ΙΙ43) 

(!οΙ. rr3V), avant d'arriver au commentaire du dernier tropaire ( fol. 
286v · 288ν ), qui nous permet de dater exactement cet ouvrage. 

Ces dernieres pages, en effet, ont ete ecrites quelques jours ou 
que!ques semaines apres l'arrivee iι Saint. Sabas de la nouvelle de la 
prise de Constantinople par les Latins, le Ι3 avril r2o4 •. Bien que ce 
texte ne soit pas un cbef d'ceuvre !itteraire, il est impossible de le lire 
sans emotion, car on sent l'effondrement de cet exce!lent moine devant 
cet incroyable evenement et !Όn ne peut s'empi'cher d'admirer sa 
reaction profondement relίgieuse. Ι! ne s'attarde pas sur les envahis
seurs, « les Azymites atbees », mais applίque 1ι Constantinople et iι 

l'cecumenisme orthodoxe la parabole de la vigne d'Isaϊe, ch. V, r. 7, 
car, pour !ui, le vrai probleme n'etait pas politique, mais religieux. 
Pourquoi le Christ et sa mere, !a Vierge Marie Theotokos, ont-ils 
abandonne aux barbares cette vigne cherie, cette nouvelle Jerusalem 
qu'est Constantinople, capitale et ferme soutien de !Όrthodoxie? La 
reponse est: les peches et l'infidelite du peuple de Dieu. 

Ι! faudraίt donc trouνer une ere dans laquelle l'an Ι204 tombaίt 
au VII• siecle. Nous n'avons pas pu resoudre ce probleme avec certi· 

1 Op.cit., p. 8 de l"introduction. 
2 Νέος •Ελληνομνήμων, t. I, p. 200. 

s ... 6πee γέγοvεv ήμΊνJ νWJ Bv ταίς έσχάταις ήμέtJαιι;. 
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tude. Nous signalerons pourtant que cette annee 1204 cor,respond a 
\'annee 6696 de \'ere mondiale d'A\exandrie, a l'annee 653 de l'ere 
armenienne, a l'annee 6or ( a partir du 29 aout) de \Ήegire 1• De ces 
trois solutions, \'ere mondiale d'Alexandrie nous parait \a p\us proba· 
ble. Mais d'autres peuvent nous avoir ecbappe. 

Acace le Sabaϊte avait une grande veneration pour Andre de Crete. 
ΙΙ considerait celui-ci comme un compatriote et l'appelait, coιiforme
ment a la coutume, Andre \e Hierosolymite. Ι\ precise deux fois « par 
\a naissance » ( fo\. 51 et 286 ), ce qui est certainement discutable. 
Dans \es deux cas il ajoute : τfί Ιεραρχl!f α.ΙχοVντος τfί πανεvδαlμονι νήσφ 
Κρήτης. Au fo\. 272 nous trouvons une petite notice litteraire sur cet 
auteur, qui presente un- certain interet. Acace commence par nous dire 
que, jusqu'au moment οiι il a aborde \a 9e ode, il ne savait pas que\ 
etait \'auteur des εfρμοl, Andre ou un autre. Mais qu'il etait desormais 
bien certain que ceux-ci etaient \'reuvre du Pere, ceci, d'ailleurs, pour 
une raison qui nous ecbappe. ΙΙ continue: « En effet, sons le regne 
d'Heraclius, il etait cbartophylax de \a Grande eglise. C'est apres avoir 
ete envoye dans la grande et admirable ile de Crete qu'il ecrivit ce 
grand canon. Plus tard \es ε!ρμοl ont ete empruntes par notre saint 
Pere Tbeodore du monastere τών Στοvδlων, quand celui-ci a ecrit \e 
canon de \a deuxieme Parousie pour \e dimancbe de \'Άποκρέω. Notre 
saint Pere Andre a ecrit aussi des panegyriques pour les fetes de Notre 
Dame immacu\ee Tbeotokos. Ι\ a compose enfin a\phabetiquement \es 
οlκοι de ( l'bymne) dit Akatbistos, tres dignes d'etre ecoutes et d'une 
grande elevation •. 

L'introduction de \Όuvrage nous apprend que ce commentaire 
avait ete demande a Acace par un saint confrere nomme Rbiginos, qui 
ne semble pas avoir laisse d'antre souvenir. 

Les tropaires commentes sont an nombre de 253- Ι\ ne nous a pas 
ete possible de soumettre \e texte de ceux-ci a un examen critique, car 
nous ίgnorons a peu pres tout de \a tradition manuscrite du grand 
canon. L'ordre presente que\ques differences avec celui de l'edition de 
Migne ', surtout pour la premiere ode, pour \aque\le notre commen· 
taire nous donne 25 des 26 tropaires de l'edition dans \Όrdre suivant: 
r. 4, 6, 5, 7- 13, 21, 14- r6, 22, η, 23, 19, 18, 20, 25, 26. Le tropaire 
24, Μη εlσέλθrις, manque, mais est remplace par un autre ( 18e du 

ι Voir V. G r u m e Ι, Trait6 d '6tudes byzantines Ι. La chronologie,-Paris 
rgsS, p. 258. 

' PG 97, 1329- r3Bs. 
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manuscrit ), Ίλάσθητ{ μοι, ί!κβοώ, ήμάρτηκά σοι, que nous n'avons pas 
pu identifier, meme avec \e secours des precieux lnitia Hyonnorum 
Ecclesiae Graecae de M\le Η. Fo\lieri. Acace ignore naturellement les 
extraits du Triodion et \es tropaires concernant Sainte Marie l'Egy
ptienne, qui surcbargent inutilement \e texte edίte, et aussi ceux en 
\'honneur d'Andre, a l'exception cependant du dernier. 

Les commentaires sont de longueur fort variable. Acace avait 
manifestement p\us de gout pour l'bistoire que pour \a tbeologie Il 
passe generalement assez rapidement sur les tropaires de contenu doc
trinal ou parenetique et s'etend au contraire beaucoup sur ceux qui 
toucbent des faits du Nouveau et surtout de l'Ancien Testament, qui 
parait avoir eu ses preferences. On pourrait tirer de son commentaire 
une bistoire sainte presque comp\ete. 

Outre la Septante, Acace a utilise quelques sources extracanoni
ques, qu'il serait interessant d'identifier. C'est ainsi qu'en nous racon
tant le meurtre d' Abel par Caϊn, il nous dit que \e diable montra une 
pierre a Caϊn. Caϊn prit \a pierre et tua Abel ( fol. 59). Son commen
taire du 24 e tropaire de \a 3e ode, Τόν Ιερέα Θεοϋ (!οΙ. 143'· v) nous 
fait d'abord remarquer qu'Andre ne nomme pas le personnage vise, 
Melcbisedec, parce que certains heretiques identifiaient celui·ci avec 
\e Christ. Ι1 continue en nous racontant \'histoire veridίque de Melchi
sedec. Ce\ui-ci est ne de parents barbares et idolatres. Il s'appelait 
Sedec et c'etait \e prefere de sa mere. Ι\ avait un frere nomme Melcbi, 
prefere du pere. Un jour vint οiι \es parents se trouverent dans \Όbli
gation de sacrίfier un de \eurs fils au demon, venere comme dieu dans 
leur pays. La mere proposa Melcbi. Mais \e pere decida que ce serait 
Sedec et, comme i1 etait tres !ort, il maitrisa facilement celui-ci. 
Voyant cela, la mere delivra Sedec, \'appela Melchisedec et l'envoya 
se cacber dans une epaisse foret. Le pere, furieux de constater \a fuite 
de Sedec, tua \a mere, sacrifia son fi\s Melchi au demon et fut lui· 
meme foudroye. Me\chisedec, prive de famille, demeura 40 ans dans \a 
montagne sans voir personne. Cette montagne s'appelait Salem et 
devait devenir Jerusa\em apres la construction du temp\e en ce meme 
lieu par Salomon. La region etait babitee par les Jebouseens. Quand 
Dieu \e permit, ceux-ci trouverent Melchisedec dans son fonrre. Celui
ci avait laisse pousser cheveux, barbe et ongles et avait l'apparence 
d'une bete feroce. Tres impressionnes, \es J ebouseens deciderent de le 
faire pretre et roi. Pendant ses 40 annees de solitude, Me\cbisedec 
avait ete instruit par Dieu et il avait renonce a l'idolatrie. ΙΙ entre· 
prit donc de convertir \es pauvres idolatres Jebouseens et \eur apprit 
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a offrir au vrai Dieu le paίn et le vin, image du mystere , chretien. 
Acace ne nous dit malheureusement pas ou ίΙ a recueilli cette 

histoίre. En revanche, il nous raconte en detail comment ίΙ a appris, 
pendant un pf:lerinage aux Lieux saints, les circonstances assez curieu· 
ses de la naissance du roi David (fol. 226- 228v). Α Bethleem, ίΙ eut 
la chance d'avoίr pour guide un vieux moine cultive, vertueux et 
bienveillant, originaire du lίeu. Un jour ou ίls etaient assis a l'endroit 
ou s'etait elevee la maison de Jesse, celui-cί Ιuί demanda de Ιui explί
quer le verset 7 du psaume so, 'Ιδού γaρ lν ίiνομlαις σvνελήμφθην καl έν 
άμαρτlαις lκlσσησεν ή μήτηρ μου. Comme ίΙ donnait sa langue au chat, 
le bon moine lui raconta le peche de Jesse. c~Ιui-ci etait un fort hon· 
nete homme, monogame et quί aimait beaucoup sa femme. Ι! donna 
d'ailleurs a celle-ci sept fils sans aucune defaillance. Malheureusement, 
comme cela arrive trop souvent, sous l'inf!uence du malin, ίΙ se laissa 
tenter un jour par une jeune et jolie servante. Celle-ci accepta avec 
deference les avances de son maitre, mais, fort ίnquίete des reactions 
possib!es de sa maitresse, si celle-ci apprenait la chose, el!e jugea 
prudent d'a!ler !ui confier ses soucis. Cette dame, pas fachee de pou
voir jouer un bon tour a son mari, rassura !a jeune fi!!e, mais !ui 
demanda de !ui faire savoir exactement !e lίeu du rendez-vous. Le jour 
meme, ]esse convoquait la servante pour !e soir dans une grotte voi· 
sine, negligee en ce temps, nous dit !e narrateur, mais pnodestinee a 
devenir !a grotte de !a Nativite. Cependant, Ja nuit venue, ce ne fut 
pas cette jeune personne, mais sa maitresse, qui alla retrouver Jesse 
dans cette grotte. Ι! devaίt faire bien noir, car Je pauvre homme ne 
s'aperςut pas de la substitution. Et c'est ainsi que fut conςu le θεοπά
τωρ David, au lίeu meme ou devait naitre le Christ, son descendant. 

La-dessus J esse dut faίre un voyage d'environ un an dans une 
contree lointaine. Pendant son absence, sa femme cacha sa grossesse 
a tout le monde. Le moment de l'accouchement venn, e!!e prίt la ser· 
vante comme sage-femme et lui dίt: « Prends l'enfant. Dis que tu l'as 
eu de ton maitre et ne reve!e a personne Je secret •. La serv.ante joua 
donc a J'accouchee avec Je bebe. Celui·ci etait nature!!ement nourri en 
cachette par sa mere. La comedie avait ete si bien jouee, que tout le 
monde, y comprίs les sept freres du petit David, croyait que ce!ui-ci 
etait le fils de la servante. Α son retour, Jesse fut tres desagreab!e· 
ment surprίs en trouvant cette situation inattendue, d'autant plus que 
sa femme n'hesita pas a lui reprocher en termes rudes son infidelite. 
David fut donc eleve comme un petίt batard, meprίse par son pere et 
ses freres, Des son adolescence, ση l'envoya dans la montagne garder 
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les chevres de Ja famiJie. C'etait un enfant d'une surprenante beaute. 
Ce ma!entendu dura jusqu'au jour ou !e prophete Samuel vint a 

Bethleem, passa en revue !es sept fi!s aines de J esse, rec!ama David 
et oignίt ce!ui·ci. Ce choix surprenant decontenanςa te!lement J esse 
qu'i! en perdit tout appetiι Voyant cela, sa femme fut prise de pίtie 
et lui raconta !'histoίre. Le νίeί! homme eut naturellement quelque 
peίne a admettre qu'i! s'etait laisse jouer de telle faςon. Pour le con
vaίncre, sa femme dut faίre contro!er par quelques matrones la virgί
nite de la servante, qui etait decidt'ment une fille serieuse. Le doute 
n'etant plus possible, Jesse fut rempli de joie et rendit grace a Dieu. 

Le commentaίre des strophes neotestamentaίres est plus classίque. 
Nous avons cependant note que !e vieί!lard Symeon de la Presenta
tίon au Temple ( Luc ΙΙ, 25 · 35) etait un des 70 sages envoyes par !es 
J uίfs a Ptolemee Phί!opator ( 222 · 205) 1 pour traduίre en grec la bίble 
hebraϊque. Ι! avaίt ete charge de !a version dΊsaϊe et avait bute sur 
!a phrase « Voici que !a vierge est enceίnte et e!!e va enfanter un fί!s 
qu'elle appellera Emmauue! • ( Is. VII, 14 cf. Matth. Ι, 23 ), quί luί 
semblait ίmpίe. Maίs un ange !ui apparut, lui assura que cette prophe
tie etaίt veridίque et qu'il ne mourrait pas sans en avoir vu la realίsa
tίon ( fol. η6v · 277 ). 

Acace n'ίndίque pas toutes ses sources, !oin de la. Ι! cite cepen
dant un certain nombre d'auteurs et d'ouvrages divers. Au fo!. 286, a 
Ja suίte d'une profession de Ιοί, ίΙ nomme comme garants de cette fοί 
Athanase dΆiexandrie, Basile de Cesaree, Gregoire de Nazianze, Jean 
Chrysostome, Cyrίlle d Ά!exandrie et nature!Jement Andre de Crete. 
Nous avons re!eve aίlleurs les noms suivants: 

Anastase Je Sίnaϊte, Sur !e psaume VI (fo!. rso, 274): episode de 
!'empereur Maurίce et du voleur '. 

Denys !' Areopagίte ( fo!. 251 ). 
Ephrem le Syrίen ( fol. 274v): anecdote de !a penitente. 
Gregoire de Nazianze ( fol. 71, 86, 157, r8r ). 
Ignace dΆntioche ( fol. η8 ). 
Jean Chrysostome ( fo!. 59, 71, ro4V). 
Jean C!imaque (fo!. 58, 125, rμv, 145, rs4). 
Jean Damascene ( fol. 275-276): extrait de l'homelie sur la Nati

vite du Christ: sur !es mages. 
Jerδme !'archeveque ( sic): !ι. propos de Ste Pelagίe ( fo!. 274V). 

1 La Lettre dΆristee parle de Ptotemee Philadelphe, 
I! PG 8g, ΙΙ40. ΙΙ4Ι . 
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J osiφhe l'historien ( fol. r88 ). 
Theodoret, Apories sur !Άncien Testament ( fol. ro4V). Une allu

sion aux demeles de S. Ambroise avec Theodose ( fol. r2oV) provient 
sans doute de !Ήistoire ecc!esiastique du meme auteur. 

Acace cite aussi que!ques documents hagiographiques, la vie de 
S. Antoine ( fol. 77, r8rv, 272v ), ce!le de S. Marcien, l'econome de la 
grande eglise ( fol. 78 · 79 ), ce!le de S. Symeon Stylite ( fol. ηο, 274 ), 
la Passion des 40 martyrs de Sebaste (fol. r26v). Aux fol. 274r.v nous 
trouvons une liste des saints voleurs et une autre des saintes peniten· 
tes (πόρναι}, au fol. 284, une autre liste de quatre saintes penitentes, 
dont deux nouvelles, Taisia et Eudocie. Quelques anecdotes provien· 
nent du Paterikon, l'empereur Constantin, le clerc et la diaconesse 
( fo!. 130r. v ), le dignitaire antiochieu et l'ascete ( fol. 209 ), Platon et 
le grammateus ( fo!. 243 ), le mort depose dans le tombeau d'Elisee et 
ressuscite ( fol. 255 ), le saint voleur David ( fol. 274 ), la penitente de 
S. Jean Kolobos (fol. 274v). Deux anecdotes profanes, le roi et la 
pretresse d'Ephese ( fol. 58) et le sage scythe qui prechait d'une faςon 
si originale la temperance et la domination des passions ( fol. 271) pro· 
viennent, directement ou indirectement d'un recueil d'apophtegmes des 
rois et des philosophes. Le Plιysiologus est mentione une fois ( fol. 70 ). 

Nous terminerons par un petit mystere. En commentant le tro
paire 64, 38• de la 2• ode, Πύργον tσοφ!σω οlκοδομfjσαι ( P.G. 97, 1340C ), 
Acace nous renvoi a un chrouographe nomme Jean Choniates, arche· 
veque dΆthenes, auteur d'une chonographie qui a!lait du regne dΆle· 
xis rer Comnene jusqu'a celui de son fils Jean Comnene. Dans cet 
ouvrage figurait l'anecdote suivante. Jean Comnene avait trois fils. Ι! 

eut un jour l'idee de transformer l'empire en tetrarchie, en partageant 
celui-ci entre lui-meme et ses trois fils. Ι1 se serait reserve Antioche. 
Ι! etait pratiquement decide a realiser ce projet, quand il fit un reve. 
Π etait dans l'ambon de la grande Eglise dΆntioche, portant la tuni· 
que du diacre, dont i1 exerςait les fonctions. On lui mit alors entre les 
mains un extrait du livret (τμijμα πτvχ!οv} sur lequel etait ecrit ce 
64• tropaire. Reveille, iί comprit que c'etait la un avertissement du 
ciel et renonca sagement a son projet .. 

Acace a·t-il invente cette histoire ou a·t·il utilise un document 
que nous ne connaissons pas? Nous n~avons trouve aucune mention 
d'un Jean Choniates archeveque dΆthenes 1, ni d'une chronique cou-

1 Acace peut avoir confondu son auteur avec Miche1 Choniates. Mais 
celui-ci, a notre connaissance, n"a ecrit aucune chronographie. 
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vrant les regnes d' Alexis rer et de Jean Comnene. Celui-ci avait qua
tre fils. Enfin, nous n'avons pas pu decouvrir la source de cette 
anecdote. 

Ces que!ques notes de lecture ne rendent pas justice a !Όeuvre 
d' Acace le Sabaϊte. Nous n'avons pas !'espoir de pouvoir reprendre 
plus serieusement !'etude de cet auteur. Ν ous serions heureux si quel· 
que jeune byzantinologue voulait bien s'attacher a cette tache. 

MARCEL RICHARD 



ΘΥΡΑ- ΘΥΡΑΘΕΝ 

Ot Βυζαντινοί ε[πον καt θύραι, α[ καl πύλαι, al καΙ. πόρταιJ α[ ( porta ·ae ), 
παραπ6eτιοv, τό καί τΟν τijς μονής πυλώνα καl πυλωρόv τόν ποeτ&ριον κατd τήν κοι· 
νήν ( καί παραπορτάριοv ). Παρά τiιν θύραν ή θυρlς καί τΟ θvρlδιοv, δ θvρανοlκτηςJ τό 
θύρετρον και ρ. θvgοκροτέωJ θυeοκeουστέω, δ θυeοφύλαξ (πρβλ. L a m p e, Patr. Lex. 
Εν λέξεσι ν ) , 

"Εν τfi -8-εί~ λειτοuργίq. π.χ. ό διάκονος έκφωνεi «τdς θύeαςJ τάς θύρας .. J>J έν 
δι3 τοίς έγκαινίοις ναού τελούνται αύτοϋ τα θυρανοlξια ( fι άνοlξια' πρβλ. •1 ω. Φ ο υ ν
τ ούλη ν, ΘΗΕ έν λέξει). • Εν τii Παλαι<ϊ και Καινfi Δια#ήκυ ή λέξις εΙ ναι γνω· 
στή ι, θυρεός δέ τijς πlστεως εtναι ή άσπίς, ή πνευματική, ή προσ,;ατεύοuσα τόν 

πιστόν. Έν τfi ύμνογραφ!q. άπαντQ. συχνάκις, ή δέ Θεοτόκος λέγεται καί &ύQα της 

μετανο(ας1 τού παραδε!σου, τfjς εύσπλαγχvlας~ πρΟς ζωήν εlσάγουσα κ.ά:. 2. Καί έν σuν~ 

3έσει Επλασαν τα τοϋ ί.εροϋ βfιμαtος βημόθυeα~ δι' ffiν εtσέρχεtαί τις άνοιγομένων 
διό. τi]ι; ώραlας πύλης εtς tO leeδν ( η Ιiγιον βήμα } η καί διά 'tijς βορεία~ η νοτίας 

θύρας η πύλης tοϋ tεροϋ ( καl θυρόφυλλον~ τό }. 
Θύeαθsν ( έ'ξωfi.εν έπιρρ. } εtναι διά τοVι; βu'ζαντινοV; πάν Οτι προέρχεται έκ 

των έ'ξω του Χριστιανισμού, ώς ή έλληνικfι είναι θύραθεν παιδelα. 

Γνωρίζων δέ ό έfi.νικΟι; ποιητi}ς την λέξιν Lδί~ έκ 'tής έκκλησίας έπανέφερεν 
αύτήν εις ηΊν ζωήν, οίιδαμωι; χρησιμοποιήσαι; τΟ πόρτα. Οίίτωι; έν 'tψ •Ύμνφ εtς τήν 
~Ελεuftερίαν ό ΣολωμΟς s έγραψε σiιν άλλοις: 

δiν εlν~ εγκολες of θ6ρες~ έάν ή xeεla τές κουeταλfl 
( στροφή 11) 

καί. Εν τφ c: Λάμπρφ » : 

αύτοκlνητες 4 πdντ~ άνοιγοκλειοϋ'νε 

ol 't(!είς θύρες κι' άχδ δ6ν πeοξεvοϋvε 

έπλασε δε ΚΟ t ρήμα θυροδέ(!V(l) ; 
σάν πτωχού πού θυροδέ(!νει κι" εlναι βdρος του ή ζωή 

( στροφή 14) 
καl άλλαχοiί Ιiλλα (πρβλ. Έλ. Πολ. :!:χ. Β', VI) 5• 

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

1 Μεταξiι πολλών άλλων: ή θύρα τfjς κιβωτοϋ ( Γέν. ;' 16 ), ή θύ(!α τfjς σκηνijς 
( Άρ. ιβ' 5 ), ή θύρα τής πύλης ( Κριτ. &' 35, 40, 44 ). Έγγύς έστιν έπl θύραις (Ματ. 
κδ' 33, Μάρ. ι γ' 29 ), ή θύρα τού μνημεlου (Ματ. κζ' 60, Μάρ. ιε' 46, ι<;' 3 ), ή 
θύρα τών προβάτων ( Ίω. ι' 7 ), θύeα π!στεως ( Πράξ. ιδ' 27 ). 

2 Σ ω φ ρ. Ε ύ σ 't ρ α τ ι ά δ ο u, Ή Θεοτόκος έν τU "Υμνογραφί~, Paris 1930, 
σ. 29. 

3 ·ο Ποtητής έχρησιμοποίησε τούς όρους ναός ( Κρη't. ΧΧΙ, 8, 14) καί 'Άγιον 
Βήμα ( Έλ. Πολ. Σχ. Β' L ). 

4 Αύτόματοι. 

5 cH λέξις έπέδωκεν εtς 'tιi Νέα "Ελληνικό. Οποu: θυ(!οκολλώ~ θv(!οκόλλησις~ πα

edθυeον ( tό παρet}ύρι 1} -α'fi>ύρι }, Πα(!αθυeόφυλλοv~ τό~ ρ. έκπαeαθυ(!ώ, έκπαραθύeω~ 

σις, ή, κοινόλεκτον δf: νϋν τΟ θυρωρός~ ό ( καi ούχl θυeοφύλαξ }. 
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ΑΙ ΑΙΣΘΗτΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ 

ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ( 1453) 

<<Καί νά"ναι ώσάν τό ξύλον τό πεφυτευμένον 
είς τό Jβγαν τού νε(!οϋ» ( Ψαλμ. Α', 3 }. 
( Κώδ. Vat. Gr. 343 φ. 1' έτους 1450) 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

μνήμη 

ΕΙς τi}ν συvείδησιν πολλών εκ τών Βυζαντινών εtχεν ενωρίς, ώς γνω· 
στόν, &ναπτυχ'Βi; ό φόβος Οτι όλοκληρωτικi} καταστροφi} &νέμενε τΟ πολιτι· 
κόν των οίκοδόμημα 1• Αί &μφιβολίαι περ1 τοϋ αν {ta Βπέζη τΟ κράτος των 
ένeτd8ησαν άπό τοϋ 14ου αl., ένεκα τfjς Ολως ίδιαιτέρως κρισιμότητας τών 
καιοΟΟν, κατήντησαν δέ είς χαρακτηριστικ1ιν κρίσιν τfjς πνευματικiiς συνει
δήσeώς των, είς Βσωτερικi}ν διdσπασιν. Τίθενται τώρα παρcΧ τούτων ύπό 
συζήτησιν, πρΟς Βπανεκτ(μησιν ύπΟ τών ίδίων, αί άξίαι τοϋ πολιτισμοϋ των 2• 

Τα συμπτώματα τijς εσωτερικijς κρίσεως τijς επσχijς τών Παλαιολόγων 
εΙ ναι γνωστά. Ένισχύ{}η τότε ~ τάσις στροφi)ς πρό; τΟν έσωτερικΟν άνθρω
πον, μΕ: χαρακτηριστικωτέραν διέξοδον τα μοναστικd ίδεώδη, την « &πρα· 
γμοσύνηv ». 'Εκ παQαλλήλοu συνεβάδιζε μετ' αi'Jτijς εχΙΙρότης προς τi]ν άξίαν 
τοϋ λόγου. Άκοαία πνευματικη Sκφρασις τijς τάσeως Εκείνης ύπijρξε βέβαια 
τΟ μυστικιστικόν, &λλd συγχρόνως καl μορφοκρατικΟν κ(νημα τών "Ησυχα· 
στών. uΟσον άφοριi είς τdς πολιτικάς ίδέας, Οσοι ήκολού-8ουν τi}ν έν Λόγφ 
τdσιν ένεπνέοντο ύπΟ άντιδυτικών ίδεών 8, άκριβέστερον διεπνέοντο ύπΟ τfjς 
πίστεως οτι " σωτηρ(α ιια επήρχετο δια τijς συντηρητικijς εύσεβείας, τijς 
προσηλώσεως eίς τοUς έξωτερικοVς τύπους, eίς τΟ « εύσεβ8ς καl πάτριον φρό-. 

1 Η a n s- G e ο r g Β e c k, Theodoros Metochites. Die Krise des byzan· 
tinischen Weltbildes im 14. Jahrhundert, Miinchen 1952, 86 κέ., 122, 125 κέ. 
Γενικώtερον Ι h ο r § e v C e n k ο, The Decline of Byzantium seen through 
the Eyes of its Intellectuals, Dumb. Oaks Pap. 15, 1961, 170 κέ. 

2 Περί τού πνευματικού διχασμοίί Β e c k 132 κέ., περί tfις άμφιβολίας άναφο· 
ρικώς πρΟς tάς πολιτιστικάς 'tων άξίαι; αίιτ. 29 · 30, 89 κέ., 94-95 . 

8 Β eck 26 κέ. ( άπραγμοσύνη ), 32 κέ., 35, 38 κέ., 48 κέ. (μοναστικό; ίδα· 
νικά), 113 κέ. ( άπαισιοδοξία ), 130 κέ. ( ήσuχασμός }. Πρβλ. τ ο ϋ α ύ τ ο;;, Kirche 
und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Miίnchen 1959, 327 κέ. 
Περί 'tής πολιtικi]ι; καταστάσεωι;: G. Ο s t r ο g ο r s ky, Geschichte des byzan· 
tinischen Staates, 8Mίinchen 1963, 411 κέ. 

.......................................................................... , 
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vημω> ( • Α ν-θενωτικοί) 1• ·Εκ τών άκολουftούντων άντί-θετον πρΟς τi)~ προ η~ 

yουμένην τάσι ν, Clλλοι μΕν- οί άνflησυχασταt- διεπνέοvτο VπΟ τiiς αίσιο
δόξου πίστεως πρΟς την ίκανότητα τοίi λόγου ν· άντιληψ8'[l την ούσίαν τών 

πραγμάτων, Cίλλοι δ" έπεδείκνυον άδιαφορίαν πρΟς την 3εολογ(αν καl τd 
έκκλησιαστικα ζητήματα. Οί αϊσιόδοξοι εκείνοι έπηρεάζοντΌ έκ τΎjς' σχολασtι· 

' δ' • λ ' ' ' Δ ' ' κiiς φιλοσοφιας, πολιτικώς η σαν προσανατο ισμενοι .προς την υσιν, μrι 

' ' • δ ' ' λ ' ' ('Ε ')' διστάζοντες v αποδεχ1Ψουν υτικους εκκ rισιαστικους τυπους νωτικοι · 
~Η φιλοδυτικη αϋτη πολιτικη καl πνευματικfl τάσις, ΕντΌς~ τοίί πολλ~~~fi?ς 

διχασμένου Βυζαντίου, έκαλλιεργείτο κυρίως ύπΟ τών άνω Ίάξεων 8 , πρΟ πά-ν
των δ" έκείναι έπεδίωκον να διευρύνουν τους πνευματικούς των Ορίζοντας 

πρΟς άλλους πολι τισμοlις και να άνανεάJσουν μέσφ τούτων τ ας παραδεδομένας 
πολι τιστικάς των άξίας 4• Αί Ciνω τάξεις εiχον σαφη πλέον σuνείδησιν Ο τι 

, , Δ; ., .. - Β ζ f 5 c• δ' " - , • ' Ί6χνην τωρα η υσις υπερειχε του u αντιου , οτι ε υπερειχε και εις την_.., . 
"Ελξις των Βυζαντινών προς τaς δυτικaς καλλιτεχνικaς μορφaς παρα

τηρείται άπΟ τοϋ ι ι ουαί. 6, είς τΟ μελέτημα Ομως tοϋτο fM άναλύσωμεν 
τ&ς αντιδράσεις των άπέναντι τi]ς φυσιοκρατικiiς τέχνης τiiς Δύσεως κατ& 

τοuς χρόνους των Παλαιολόγων. Ή Δύσις διήρχετο τότε τήν οψιμον φάσιν 
τfις γοτ-θικής τέχνης, την eδιε-Βνil" ή cκοινi}ν· κατα τiιν έποχΎιν έκείν'f)ν. Δια 

τοιJς ΒυζαντινοιJς ή τέχ\'η έκείν11 είχεν άποτελέσει, ώς {}d ίδωμεν, καλλιτε

Χ"ικΟν φαινόμενον νέον. Θα άναλύσωμεν κείμενα. 

1. Ε!ς άναγQαφi}ν κειμηλ(ων τijς Μονijς τijς Έλεούσης τijς Στρωμνί· 

τσης ( Στρούμπιiζα) τοu ί'τους 1445 χαρακτηρίζεται μία παράστασις τών 
' ' 'Ελ' 't ; " ' " - ' eΑγίων Κωνσταντινου και ενης, ε_ωγραφrιμενη εις το εσωτερικον στttυ· 

ι Μ 6. ρ κ ο υ Εύγε ν ι κ ο ϋ, 'Επιστολή πρός Γεώργιον Σχολάριον, έν L ο u i s 
Ρ e t i t, Documents relatifs au Concile de Florence. Ι. La question du Pur· 
gatoire a Ferrare, (άνευ τόπου και χρόνου), 460. 

2 Β ec k 117 κέ .. ( &νitησυχασμός ), 110 (&διαφορία). Περί τjjς δυτικοφιλίας 
των: Β. Ta takis, La philosophie byzantine, Paris 1949, 266. 

3 J ο s. G i 11, The Council of Florence, Cambridge 1959, 389 κέ. 
4 Beck 89 κέ., 117 κέ., 122 κΕ., Gill19 κ6., f3evCenko 176 κέ. 
5 Χαρακτηριστική όJς πρΟς τοϋτο εtναι η Επιστολfι ( § 15- 19) του Βησσαρίαινος 

πρΟς τΟν Κωνστανττνον Παλαιολόγον, δταν ό τελευταίος ητο &κόμη δεσπότης _τοϋ 

Μορέως έν Μυστρ~ (Σ π υ ρ. Λάμπρο υ, Παλαιολόγειά. καί Πελοποννησιακά, Δι, 
Εν 'Α{)-ήναις 1930, 42 κέ., L. Μ ο h 1 e_r, Kardinal Bessarion als Theologe, Hu
manist und Staatsmann, III, Paderborn 1923, 447- 448 ). Πρβλ. έπίσης τήν έπι
στολήν του πρΟς τΟν Θεόδωρον Γα'ζην (Μ ο h 1 e r 111, 486 ). 

6 Δ. Ι. Π άλλα, "Ανάγλυφος στήλη τοϋ Βυζαντινοϋ Μουσείου Ά{t>ηνών, • Αρ
χαιολ. •Εφημ. 1953. 1954, Γ', 296- 299. Προηγουμένως είχε διατυπώσει παρατηρή~ 
σεις ό Α. Β ο η, Le Peloρonnese byzantin jusqu'en 1204, Paris 1951, 151 ~αί 
152. Πρβλ. Χ. Μπούρα, Βuζαντινα σταυροitόλια μ8 νευρώσεις (=Δημοσιεύματα 
τοϋ Άρχαιολογικοϋ Δελτίου, &ρι-fi.μ. 5 ), Άi}ijναι 1965, 65 κέ._ 
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ροftήκης, ώς ιπαλαια· καl- eατεχνος" 1. ~ Ατυχώς δΕν γνωρί.ζομεν τΟ άντικείμε

νον, περl τοϋ Οποίου διετυπώ{}η ή προκειμένη κρίσις, είναι Ομως φανερΟν 
Οτι τΟ ·νόημα τi]ς f!άτεχν!ας' κατηγορείται Εδώ είς τi]ν Εννοιαν της παλαιό

τητας· εiναι πολ.U διάφορον τοϋ νοήματος, iJπO τΟ Οποίον τΟ 'ίδιον έπίftετον 

καl κατα τΟ αlιτΟ &κριβώς 8τος χρησιμοποιείται ύπΟ τώv ζωγράφων Μανουfι/. 

και slωάννuυ τών Φωκάδων δια νό: χαρακτηρίσουν οί ίδιοι τΟ Εργον των 

ε!ς εκκλησίαν τijς Κρήτης'· Ή aρνησις τοu παλαιού aποτελεί βέβαια φαινό

μενον κα{}οί,ικόν, iJπO τΟ πρίσμα Ομως τfjς πνευματικfjς κρίσεως τών χρόνων 

των Παλαιολόγων Ιiεωρούμενος δ χαρακτηρισμος τfjς παλαι&:ς ζωγραφικiiς, 

ώς άτέχνου, άποκτg, ώς νομίζω, άποκαλυπτικi)ν ένάργειαν' Vποσημαίνεται 
aρνησις τijς &ξίας τijς καλλι τεχνικfjς παραδόσεως, συνώνυμος προς τi]ν άτε· 

χνίαν -θεωρείται ή παλαια- παραδεδομένη- τέχνη. Είς τi)ν περίπτωσιν τών 

Φωκάδων τΟ πράγμα Εχει άλλως' πρόκειται περl τυπικfjς Εκφράσεως ταπει· 

νόφρονος δια-Βέσεως<~. ΔΕν άποκλείεται να ε!χον οi)τοι t1)ν καλυτέραν ϊδέαν 

περl τfις ίκανότητός των καl περl τfjς κ αλλ ι τεχνικrjς ποιότητος τοϋ Εργου 

των- έπl τfi βάσει βέβαια τών παραδοσιακών κριτηρίων περL τΥjς {}ρησκευ

τικfiς τέχνης τής έποχfjς των-, δ δΕ αύτοχαρακτηρισμός των, ώς &τέχνων, 

να προδίδn κατα βά.flος κάποιον άκκισμόν. Πάντως τΟ Εργον των Εκτιμάται 

δια την κομψότητα, τΎιν εύγένειαν καi τi}ν χάριν τών μορφών του και δια 

την έν γένει άνωτέραν του πνοήν 4 • Παρα3έται πρΟς σύγκρισιν τΟ παράδει-

1 <<'Εντός δέ θ1ίκης ( = σταυρο&ήκης) [στοeημένους τοVς άγlους Κωνσταvτίνοv καl 
•Ελένην~ παλαιά3 liτεχνα;; ( L. Ρ e t i t, Le Monastere de Notre Dame de Pitie en 
Macedoine, Izvjest. Russk. Arch. Ist. ν Konstant. 6, 1900, 120 ). 

2 Έπιγραφ1) είς την Εκκλησίαν τοϋ "Αγίου Κωνσtαντίνου είς Άβδοϋ Πεδιάδος 
Κρήτης : «Διd χειeδς κdμοV άμαeτωλοV και άτέχvου Μανουt}λ και~ Ιωάννου τών Φωκά~ 
δων;; ( G i u s. G e r ο 1 a, Monumenti veneti dell 'iso1a di Creta, 4, Venezia 1932, 
513, άρι-fi.. 14, Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η, Τοιχογραφίες στήν Κρήτη, Κρητικό. Χρονικά 6, 
1952, 65 ). Παρα-&έτω, πρός περαιτέρω σύγκρισιν, απόσπασμα Εκ της &φιερωtικfjς 
Επιγραφfjς της έκκλησίας τοϋ "Αγίου Νικολάου ( 1625) είς Σέλκα"ην παρά τΟ Έλ
βασαν έν 'Αλβανίq..: «Εί τις κατηγοeήσn τήν ίστορlαv, έλεγχο νliχn τδv ''Άγιον Νικόλαον 
έν ήμέρq. Κρtσεως)) (Τ h e ο f a η Ρ ο ρ a, Mbishkrimet e kishave te Shkipnise si 
burime historike, Bull. i Univ. Shtet. te Tiranes, Ser, Shkencat Shoq. ΧΙΙ 1, 
1958, 242 ). Άντιπροσωπεύεται έδώ liλλο κλίμα· η Εκκλησιαστικη τέχνη {)-εωρείται 
{tρησκευτικΟν λειτούργημα έπέκεινα κατακρίσεως, ένδεχομένη δΕ κατάκρισις της ίκανό· 

τητος τοϋ ζωγράφου παρουσιάζεται ώς &νευλάβεια πρΟς τό. ίιπΟ τούτου ίστορη-6-έντα 

ίεριl πρόσωπα και γεγονότα. 

δ Εtς άλλην περίστασιν αύτοχαρακτηρί'ζεtαι ό Μανου1)λ Φωκάς c ιiμαit1)ς » 

(Κωνστ. Δ. Καλοκύρη, Αί βuζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 'Α&ijναι 1957, 
50. Πρβλ. G i u s e p p e G e .r ο 1 a, Τοπογραφικός κατάλογος I Elenco J η'Ον τοιχο
γραφημένων έκκλησιών τijς Κρήτης, μετάφρ. Κ. Ε. Λ α σ σ ι{)- ι ω τ ά κ η, Ήράκλειον 
1961, 115 ), αύτοχαρακτηρισμός, ώς γνωσtόν, σuνη&έστατος~ 

4 χ α τ ζ η δ ά κ η ς, έ'ν-&' άν.' 65- 66, κ α λ ο κύρη ς, ε"i}' άν. 
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'ζ' Κλ,' ~~ ' γμα τοίi κατά τινας γενε&ς παλαιοτερου ωγραφου α r.ιεργη- α:κομη και 

τΟ έπί{}ετόν του εlναι Εκφραστικόν, Uποσημαίνει άναγνώρισιν ίκανότητος -, 
ό όποίος είς τi}ν Βέρροιαν ( 1315) μΙ; άρχα"ίκi}ν άπλότητα διεκήρυσσεν οτι 
fiτo <!δλης Θετ~αλ{ας lf.ρ ι στ ο ς ζωγράφος» 1• 'Αλλ• ό Καλλιέργης i!ζη ε!ς 

κλίμα Οχι άκόμη καταλυτικώς άπαισιόδοξον. 

Δι& νd έννοήσωμεν καλύτερον πώς άντελαμβάνοντο εtς τΟ Βυζάντιον

κατα τi)ν έποχi}ν τiiς κρίσεως των πολιτιστικών άξιών του- τi}ν Εννοιαν τοϋ 
έντέχνου είς την παραστατικi)ν τέχνην {}d συνεχίσωμεν nlν &νάλυσιν μΕ μίαν 
άναδρομήν. 

· Είς τi}ν περιοχi}ν τi'jς χριστιανικijς καl τi'jς βυζαντινi'jς λογοτεχν(ας άπο· 

τελεί κοινΟν τόπον ή άπλή αίσ{}ητικfι άντίληψις Οτι ή παραστατικi) τέχνη 
ε1ναι μίμησις τοϋ Εξω κόσμου 2• Κατ& τfιν άπεικόνισιν μάλιστα ίερών προ
σώπων .η Οσον τΟ δυνατΟν άχριβεστέρα μίμησις της φύσεως έf}εωρείτο έπε .. 
νέργεια Ι!εtας εμπνοi'jς •. Ή ίδια βασικi} άντtληψις άπαντίJ 1\δη είς τον Πλω· 
τίνον, είς τΟ φιλοσοφικΟν σύστημα τοϋ όποίου ό καitηγητi}ς Andre Grabar 
άνήγαγε πρΟ Ολίγων έτών μΕ κάποιαν -δπερβολiιν τΟ {}εωρητικΟν -δπόβα{}ρον 

τοϋ ίδιαιτέρου αίσitητικοϋ χαρακτiiρος τi]ς μεσαιωνικi;ς τέχνης 4 ' διότι και είς 

ι Σ π u ρ. Λάμπρο υ, 'Έλληνες ζωγράφοι πρό της • Αλώσεως, Νέος 'Ελληνομν. 
5, 1908, 280, Α. Χ y n g ο p ο u 1 ο s, Thessalonίque au xrνme siecle, Athenes 
1955, 27, Α. Ξ u γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Σχεδίασμα ίστορίας της -6-ρησκεuτικfις ζωγραφικής 
μετά τi}ν 'Άλωσιν ( = ΒιβλLοfi-ήκη τής έν • Α-&ήναις 'Αρχαιολογικής •Εταιρείας άρι-6-μ. 
40 ), ~ Α-&ήναι 1957, 7, Ι. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, Ό βuζανtι'νός ζωγρ~φος Καλ_λ~έργης, 
Μακεδονικιl 4, 1955 ~ 1960, 542 ( μετd της παλαιοτέρας βιβλιογραφιας ), V ο] 1 s la V 

J. D j u r i C, Fresques medϊeva1es 8. Chilandar, Actes du xne Congr. lntern. 
Et. Byzantines, ΙΙΙ, Beograd 1964, 79 κέ. 

2 Θ I! 0 φ ά ν. Σ u ν ε χ., V 89 «είς τοσούτον άκριβοϋντα την μlμησιv ϋ.παvτα, ώς 
είκάζειv αύτά ζήv και ίπτασθαι βούλεσθαω { Βόννης, σ. 333 ). Πρβλ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί~ 
ν ο υ Μ α ν α σ σ η, "Έκφρασις είκονισμάτων έν μαρμάρφ : <r' Εφ' ίκαvδν oVv ταίς εlκ6-
σιν ένατενίσας καl κατατρυφήσας τών μορφωμάτων ~οlον' εlπον ~ζώιw δ άνθρωπος και 
δπως άντιτεχνάται τfj φύσει καί άvτισοφlζεται καί άνθαμιλλάται παρά τοσούτον ταύτης λει
πόμενος~ δσον μη καl ψυχήν έντιθbαι τοίς δημιουργήμασιν δύναται~». { L e ο S .~ e r n~ 
b a c h, Beitrii.ge zur Kunstgeschichte. Konstantinos Manasses, Jahresh. osterr. 
arh8.o1. Inst. 5, 1902, Beibl. 75 • 76. Περιγράφεται ψηφιδωτΟν δάπεδον τοϋ Παλα· 
τίοu ). Πρβλ. C y r i 1 Μ a n g ο, Antίque Statuary and the Byzantine Beholder, 
Dumb. Oaks Pap. 17, 1963, 66. 

3 φ ω τ ίο u, Όμιλία τψ μεγάλφ Σαββάτψ: «eΥπόκρισις άρα τής llνωθεν έπι

πνο{ας ή ζωγράφου τέχνη οVτως άκριβώς εlς φύσιν την μίμησιv έστηκε» ( Σ. • Α ρ ι
σ τ άρχο υ, Φωτίοu λόγοι καi. όμιλίαι, Κωνσfαντινούπολις 1900, ΙΙ, 299, Β α~ ι~ 
λείο υ Λ αού ρ δ α, Φωτίοu όμιλίαι [='Ελληνικά, Παράρτημα 12 ], Θεσσαλον~κη 
1959, 167' 12. 14. Πρβλ. Α n d r e G r a b a r I L'iconoclasme byzantin. Dossιer 
archeologique, Paris 1957, 184: ). 

4 Α. G r a b a r, Plotin et les origines de l'esthιHique medievale, Cahiers 
Arheoι. Ι, 1945, 15 κέ. 
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την νεοπλατωνικfιν -&εωρίαν τοϋ Πλωτίνου ή Εννοια τfjς μιμήσεως- τοϋ 
είδώλου, τοϋ όμοιώματος, τiiς ~είκόνος" τοϋ άρχετύποu- δΕν έκλαμβάνεται 
άλλως είμη συμφώνως πρΟς τ1)ν γενικωτάτην άρχήν, ή όποία διέπει τfιν 
αίσl!ητικi}ν Ι!έσιν τijς άρχα(ας παραστατικijς τέχνης, οτε δηλαδi} η τέχνη εΙJε

τεν ώς καfli]κον της τΟ να έπιτυyχάνn την έξομοίωσιν τfjς καλλιτεχνικfjς μορ· 
φijς προς την φυσικότητα 1• Ε! ναι δε άξιοσημε(ωτος η παρατήρησις τοϋ Cyril 
Mango περl της γνώμης τών βυζαντινών, ώς πρΟς τfιν τέχνην των, Οτι δηλαδη 
έπίστευον περl αlιτfjς Οχι μόνον Ο τι &κολοιiflεί τdς άρχας τfjς φυσιοκρατικilς 
τέχνης, συμψ(Ονως πρΟς nlv παράδοσιν τijς &ρχαίας, &λλ' Οτι και σχετικώς 
τ'Ι)ν ύπερέβαλλε, τijς μεταξύ των διαφορdς περιοριζομένης είς τΟ « εlδος » 
των είκονιζομένων, δηλαδi} είς τa Ι!έματα 2• 'Αλλ& με τi}ν έξi'jς ες aλλου δια· 
φοράν, οτι δηλαδi} ώς πρώτιστον καl!ijκον της i!Ι!ετεν η βυζαντινi} ζωγQα· 
φικη τfιν Εκφρασιν τi;ς {}ρησκευτικfjς εύλαβείας 8• 

ΆπΟ τfjς &πόψεως λοιπΟν τοϋ ύποκειμένοu τόσον τfjς καλλιτεχνικiiς 
δημιουργ(ας οσον καl τijς αίσ{}ητικi'jς Ι!εωρ(ας δ8ν πρόκειται περl βασικώς 
διαφόρων άντιλήψεωv μεταξiι &φ• ΕνΟς τijς άρχαίας και άφ" έτέρου τijς με· 
σαιωνικiiς καλλιτεχνικiiς {}έσεως ώς πρΟς τi)ν σχέσιν, τi)ν όποίαν κατd βάσιν 

τΟ Εργον τέχνης πρέπει νd Εχη ΠQΟς τΟ άντικείμενον· είς τΟ Εργον τέχνης 
ύπόκειται μίμησις. 'Αναγνωρίζεται άλλωστε Οτι 1) μεσαιωνικi) τέχνη δΕν ήρ
νή{}η τi)ν μίμησιν 4 • •Αλλ& μίμησιν τίνος; Ώς πρός τΟ αίσ{}ητικΟν &ποτέ· 

Ι Δανείζομαι τΟν σύντομον τοϋτον όρισμΟν τfίς άρχαίας- κλασικijς- τέχνης έκ 
τοϋ G. R ο d e n w a 1 d t, Zur Begrenzung und Gliederung der Spiίtantike, 
Jahrb. d. d. arcb. Inst. 59· 60, 1944 · 1945, 84. Περί τi'jς έξαρτήσeως τi'jς α!σitη· 
τικής τοϋ Πλωτίνου έκ της αίσ{}ητικfις τής κλασικijς τέχνης πρβλ. Π. Α. Μ ι χ ε λ η, 

Αίσ-&ητικά -&εωρήματα, Β', Ά-&ijναι 1965, 203 και 211 (=Ρ. Α. Μ ί c h e 1 i s, 
Neo · platonic Philosophy and Byzantine Art, The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism ΧΙ, Ν0 1, Sept. 1952, 30 καi. 36 ). τα κυριώτερα κεiμενα τοίί ΠΛωτίνου, 
έκ των όποίων συνάγεται ή αiσ&ητικη -&εωρία του, εΙναι: 'Εννεάς IV 2 Περί. ψυχής 
άποριών Α 11 {Ε. Β r e h i e r 2 4, 78. Πρβλ. G r a b a r έν-&' άν. 17 ), 'Εννεάς Ι 6 
Περί 'fοϋ καλοϋ (Β r e h i e r2 1, 95 κέ. ), Έννεό.ς VI 9 Περί τά.γαf/-οίί fι τοϋ ένός 
11 (Β r e h i e r2 612, 188) καί Έννεάς III 8 Περl fl-εωρίας 7 (Β r e h i e r2 3, 161 ). 

2 Μ a n g ο 65 καi. 67. Πρβλ. τό κείμενον τοϋ Φωτίου κατωτ, σ. 322
2

• 
2 

• Α γ α{}- ίο υ Σ χ ο λ α σ τ,, Έπίγρσμμα εlς είκόνα τοϋ άρχαγγέλοu Μιχαήλ: 
«οlδε δS τέχνη Ι χρώμασι πορθμεϋσαι την φρενδς ίκεσίην>> { Παλατ. • Ανfi-ολ. Ι, 34, 
στίχ. 7-8 1 έκδ. '\Valtz 1, 25 ). 

4 Πρβλ. Μ ι χ ε λ η, ένfi-' dν. 211 ( = 36 ). Χαρακτηριστικόν εtναι, τούλάχιστον 
διά τήν άρχαιοτέραν περίοδον ώς πρΟς την τέχνην της προσωπογραφίας, τό άκόλοu· 
-&ον κείμε\'Ον 'fOiJ Ί ωά ν ν ο υ Χ ρ υ σ οστό μ ο u, Είς τό. κατά τόν Δαυίδ καί Σαούλ 
'Ομιλία 3: «Καi γdρ τοίς ζωγράφοις έθος? έπειδάν μέλλωσιν έ μ φ ε ρ ή τιvα έργάζεσθαι 
εlκ6vα? και μlαν καl δύο και τρείς ήμέρας τούς γράφεσθαι μέλλοντας παρακαθίζουσιν 
αύτοίς, ίνα τfj σvνεχεlrι. τής θεωρίας dδιάπτωτον τής μορφής διασώσωσιν τψ άκρlβειαν>> 
( PG 5<1, 697 · 698 ). 
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λεσμα 1] διαφοροπο(ησις μεταξiι τijς dQχα(ας τέχνης ώς κα\ τijς τέχνης τijς 
·Αναγεννήσεως άφs ε,·Ος καl τfiς μεσαιωνικ1ϊς τέχνης άφ' έτέρου παρουσιά~ 
tεται κατΟ: τi)ν γνώμην μου, ώς συνάρτησις τi}ς όντολογικfiς διαφοριΧς τοϋ 
iκάσ:οτε, κατ& τ&ς μεγάλας εκείνας περιόδους τέχνης, αντικειμένου τi}ς μι μ ή-

' 'ζ ' δ ' σεως. "Ακριβώς δε τΟ άντικείμενον τijς μιμησεως χαρακτηρι ει την ιαμοQ~ 

φωσιν των καλλιτεχνικών -θεωριών πρΟς τ& τέλη τοϋ Βυζαντίου. 

2. Μεταξiι τοον sτοον 1355 ·1360 διατuποϋται, λοιπόν, vπο τοϋ Μα· 
νουiιλ Ραούλ, είς έπιστολήν του πρΟ; τΟν ζωγράφον Γαστρέαν, ή κοινότο· 
πος αίσ{}ητικfι δέσις δτι ή άξία τοϋ ζωγράφου Εγκειται είς την cσοφίαν· 
τfιν ίκανότητά του- να μιμf)δi] τi)ν άλήθειαv 1• το περιεχόμενον τfις καλλι· 
τεχνικiϊς cάλη{}είας' έκείνης άφίνεται ύπΟ τοϋ Ραοiιλ ά~ριστον, δ~νάμε{}α 
Qμως να τΟ συναγάγω μεν εξ Ο σων ο-δτος γράφει περί του τρόπου της καλλι
τεχνικfiς διαμορφώσεως του Γαστρέα, Οταν ύπεν{}υμίζτι είς αύτΟν Οτι κατd τi}ν 

< ' ( ' , 'ξ ~ "' λ' e νεότητά του- ώς επιτρέπεται να υπο{}εσn ιις προ εικοσιε ετων, εγει ο 

Ρaοiιλ)- συνή1iιζε ν& άντι γράq;υ με δκρ(βειαν παλαιότερα δξιόλογα ίiργα. 
'Η άντιγραφlj Ι!ργων μεγάλων διδασκάλων τijς τέχνης δποτελεί βέβαια μ(αν 
τών με-θόδων έκμα{}ήσεως τfiς τέχνης· σημασίαν δμως Εχει, είς Ο, τι μdς 
άφορ(J, η τεκμηρίωσις Οτι τό περιεχόμε~ον _τiiς ,εννοί~ς ~ης μιμ.~σεως συνί
στατο κατα τΟν Ραούλ, είς τi}ν σπουδην της τεχνης εξ εργων αλλων τεχνι-

' , .. .. ' !" 
·ν' Συνακόλουftος δ8 πρΟς τΟ περιεχομενον τουτο της μιμησεως ει ναι 

τω . , ~ _ 
ij καλλιτεχνικi] άντ(ληψις οτι η &λή{ίεια ζωγραφικού τινος εργου εξαρταται 

έκ τiiς ίκανότητος του τεχνίτου να &ποδώσυ Οσον τΟ δυνατΟν &χριβέστερον 
το ζωγραφικον πρότυπόν του. Πρόκειται περt άντιλήψεως βαt'!έως μεσαιω· 
νικiiς'. 'Ενδεχομένως η άντ(ληψις α\!τη ίiχει τaς ρ(ζας της ε!ς τi]ν 1iεωρ(αν 
περl του χαρακτfιρος τfjς λατρευτικijς είκ?νος, ~ς διετ~πώ{},η ίδ.ίω~ :αϊ"~ 
τους χρόνους τfις είκονομαχικfjς 8ριδος 4.· δυναται ομως να ίσχυn και το αντι-

1 Μ α ν 0 u ή λ p αού λ, "Επιστολiι 12, Τ ψ Γαστρέq.: «εί σοφ6ν τι xefJμα ζ~
γράφων χεlρ καl δεινij μιμf;σασθαι τijν άλήθειαν» ( R. Ι. L ο e η e r t z, Emmanuelιs 
R ι Epistulae Χ!Ι, 'Επετ. Έταιρ. Bu1;. Σποuδ. 26, 1956, 162 ). 

au 2 <<Μεμνημένος μάλιστα καl τijς σfjς ούκ έλαχlστης περt τοiJτο σποvδfJς~ χρόvοις πeό
τε ov ού ήττον είκοσι πρδς τοίς lξ, δτε . • , έν άκριβεlq. ζητών ές τijv άνωτέρω T~βlav 
( :ρόκει;αι περί πολίσματος έν • ΑρκαδίQ:) πολλάκις lωθεv έφο{τας τοVς dρχετvπους 
έκμιμούμενος πlνακας>> ( αύτ. }. • , ~ , , , . 

3 'Ι • Δ μ α σ κ η ν 0 ϋ Εις τα ιερα παραλληλα, Στοιχ. Ρ τιτλ. 16. 
ωαννου α ' , , , βλ' 

'Ω • ζ nα'φοι ΙJταv dπδ είΚ<ίνωv είκ6vας γράφωσιv, πυκvα προς τδ παραδειγμα ε-« σπερ οι ωγ~ ' , ~ δ'ζ ο· ' ι 6 - έκεlvωv χαnακτη~ na πρδς το έαvτωv σπου α ουσι μετατε ηvαι 
ποντες τuv ε κ νωv των ι;: ~:::: D 

έ' ( PG 96 352 Πρβλ D. Α i n a ι ο v, Ο. Wul!f ·Μ. Alpatov, en· 
φιλοτ χνημα» ' · ' ' z 't b 26 1926 411 ) 
kmaler der Ikonenmalerei κλπ. ( βιβλιοκρισια}, Byz. eι sc ;: , , . 

4 Περί τής itεωρίας περL τών εtκόνων πρβλ •. G r. a b a r, L ιconoc~asme_ ~45 
κέ., 260-261, Leonid Quspensky-Wladιmιr Lossky, TheMeanιng 
of Icons, Olten - Boston 1952, 33 κέ. 
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itετov, Οτι δηλαδη η itεωρία περl τfjς είκόνος άπέρρευσεν Εκ τfiς μεσαιωνι
κijς καί,λιτεχνικfjς πράξεως, συγκεκριμένως έκ τfjς Επικρατούσης τότε άντι· 

λήψεως περi τοϋ περιεχομένου τijς sννο(ας τijς μιμήσεως, άντιλήψεως, η 
όποία καl κα-flώριζε τΟ καλλιτεχνικΟν κα{Ηiκον τοϋ τεχνίτου. "Η έξάρτησις 
έκ τών παλαιώΎ Καλών προτύπων &πετέλει CLλλωστε Ενα έκ τών σημαντικωτέ· 
ρων παραγόντων του έν γένει πνευματικού βίου του Βυζα\ιτίου. 

~ Αλf." Ο πως και άν έ'χΌ τΟ πρdγμα, άναντίρρr)τον εlναι Ο τι τΟ καλ/,ι τε
χνικΟν καfli;xov τοϋ ζωγράφΌυ, κατα την μεσαιωνικi]ν άντίληψιν, συνίστατο 
είς τΟ να δργανώνυ ούτος τi]ν άλήΒ-ειαν του Εργου του έπί τii βάσει τfiς 
παραδόσεως. ~Ωδηγείτο βέβαια ύπΟ τfiς τεχνιχfjς του έμπειρίας, άλλ' 00ς πρΟς 
τα άλλα ύπήκουεν ο.Οτος μόνον είς τi]ν "ύποκέιμενtκ'Ι1ν καλλι τεχνικt)ν διάflε· 
σιν καl διαίσ{}ησίν του, χωQlς να ένδιαφέρεται περl τοϋ εαv .σα άποδώσυ 
τ&ς καλλιτεχνικάς του μορφιJς Sπl τfi βάσει τών δεδομένων, τι:Χ όποία προσ
φέρονται έκ της άκριβοϋς παρατηρήσεως τοϋ Εξω κόσμου. Είναι δΕ γνωστΟv 
Ο τι είς τΟ Εργον τοίi μεσαιωνικοϋ τεχνίτου ό έ'σω κόσμος λαμβάνει ύπόστασιν 
Οχ ι Sκ των έ'ξω πρΟς τd Εσω, δΕν "βλέπεται' δηλαδi] ώς &ντικείμενον προσιτΟν 
δία τών αίσ{}ήσεων, άλλ~ έκ τών έ'σω πρΟς τα Εξω, « aεωρούμενος » δηλαδi) 
υποκειμενικώς UπΟ -του τεχνίτου έν τϋ φαντασί~ του. Διότι καί Οταν &κόμη 
προβληματίζεται ό τελευταίος έπl τfjς έννοίας τοϋ χώρου, είς τΟ {}έμα λ.χ. 
τοον προοπτικών βραχύνσεων, δπως δ τεχνίτης τού ΝέQεζι ( 1164) ', δ οποίος 
φαίνεται να Exn προέλftει είς την παραt'Ι)ρησιν της φύσεως, έν τούτοις ή 
φυσικότης του παραμένει κατd βά{}ος διανοητική 2• Γενικώς ό μεσαιωνικός 
τεχνίτης δΕν τί{}εται Ενώπιον τοϋ αντικειμένου 3• Κατι:Χ τους χρόνους δΕ τijς 
&κμi;ς τfiς παλαιολογείου τέχνης έννοοϋν ύπΟ η)ν έ'ννοιαν τfiς δια τijς τέχνης 

1 ΔεξιΟς βραχ(ων τού Χριστοίί τής Άποκαitηλώσεως ( G. Μ i 11 e t La pein
ture du Moyen A.ge en Yougoslavie, Album presente par Α. Frolo~, Ι, Paris 
1954, πίν. 19, 2, Ο t ο Β i h a 1 j i- Μ e r i n, Fresques et icones, Bruxelles 
[ 1958], πίν. 18, D. Τ a 1 bo t R ί c e ~ S v. R a d ο j C i C, Jugos1awien. Mittelal· 
terliche Fresken ( 1955, Εκ δ. UNESCO ), πίν. ΙΧ, D. Τ a Ι b ο t R ί c e, Art of 
the Byzantine Era, LondOn Ι 1963 J, 127/28 είκ. 117 ), χε'i:ρες της μαίας tο'ίί Δοu· 
τροϋ τfις Γενvήσεως ( 1\.fillet-Frolow πίν.17,3, Bihalji-Merin πίν. 
19 ), τd άνω μέρη όλοσcόμων άγίων (Μ i 11 e t • F r ο 1 ο w πίν. 20, 1 καt 3, Β i
h a 1 j i · Μ e r i n πCν. 21 ) . 

2 Δανείζομαι τΟν χαρακtηρισμΟν έκ τού J ο h n Β e c k w i t h, The Art of the 
Constantinopl-e, London ( 1961 ), 68 καl 83 κέ. Χαρακτηριστικώς έκδηλος εtναt ή 
διανοητική αύτη φuσ_ικότης είς τΟν δεξιΟν Ομιλον της , Αποκα-6-ηλώσεως έπι τfις έσχά
τως δημοσιεufi'είσης είκόνος έπιστuλίου τέμπλου τijς Mo"Vijς Βατοπεδίου { &ρχών 13ου 
αt.-) (Μ-ανόλη_ Χατζη-δά-Κη, Ε-ί:κόνες _έπιστυλίοu άπΟ τ_ό "Αγιον "'Ορος, Δελτ, 
Χρ. Άρχ. Έταιρ., περ. Δ', 4, 1964, 391 κέ. πίν. 83 ), tδίως-είς τΟν 'Ιωσήφ, Καitiος 
παρουσιάζεται έπιτηδεuόμενος ώσdν εtς στιγμιαία ν ( instantanee) φωτογραφίαν. 

s- Πρβλ. G. D u t h u i t, Le feu des signes, Geneve 1962, 105 κέ. (δΕν τό 
ε!δον. Βλ. C h. D e I v ο y e, Byzantion XXXIV, 1964, 186 ). 
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μψ!]σεως τ1jς φύσεως τiιν οκφρασιν τής ψευδαισllήσεως τής ζωής δια πλου
σίων συνftέσεων κυρίως· νομίζω δΕ Οτι μΕ τΟ νόημα τοίίτο έχρησιμοποίη
σεν ό βυζαντινός λόγιος, ό Οποίος Ενέπνευσε τi)ν δημιουργίαν τfjς συν-Βέ· 
σεως τοϋ 'Ιωάννου Χρυσοστ6μου ώς Πηγής τ;jς Σοφίας, το έπl τής δέλτου 
τοϋ Χρυσοστ6μου &ναγραφ6μενον πλατων(ζον κείμενον: <!Ol ζωγeάφοι μι
μούνται τfj τέχνυ τήν φύdιν καl κεeάννvνται» 1• ΤΟ « κεραννύναι » ύπΟ τfιν 
Εννοιαν τοϋ <<συμπλέκει ν». 

Θα συναντήσωμεν άλλαγf}ν αίσ{tητικi;ς {}έσεως έντΟς τοϋ πνευματικοίί 
χώρου τοϋ Βυζαντίου δι& πρώt'r}ν, κα6όσον τούλάχιστον γνωρίζω, φοράν 
μόλις ό 15ος α!ΟJν διασκελίσυ τΟ κατώφλι τοϋ 14ou, είς Εκφρασιν τοϋ Μα
νουiιλ Β' Παλαιολ6γου ( t 1425 ), Ό Μανουijλ περιγQάφει ρωπογραφίαν 
μΕ {}έμα τijν "Ανοιξιν, έllουσιασllεlς έκ τοϋ δη δια tών καλλιτεχνικών μορ· 
φών τοϋ ~ργου έκείνου άπεδtδετο κατά συναρπαστικόν τρόπον η φυσικη άλή
{}εια των πραγμάτων. Διά πρώτην φορdν τώρα άvαδεικνύεται ή φυσtΟΚQα· 
τικiι τεχνοτροπία ώς έντρύφημα τών όφ3αλμών τοιοϋτο, ώστε να άνάγtl 
εtς πνευματι)!Υιν άπόλαυσιν. Διότι άκόμη καl τΟ πλήρως γuμνΟν είς τiιν ραιπο· 
γραφ(αν ~κε(νην είχεν iiνυψωllij ε!ς μέσον καλλιτεχνικfίς ~κφράσεως- <!ο~κ 
αlσθάνεται γυμνοVν, {1 δέον κριι5πτειν τοV σώματος» 2 - είς 0Qγανον πνευ· 
ματικijς εϋφορίας. Αϋτη δλ κυοίαις, fι « φυσικfι » άλή{}εια, εΙ ναι Εκείνη έκ 
τfiς Οποίας Ιδιαιτέρως Ενετυπωσιάσ{}η Ο Μανουήλ. 

ΤΟ Εντεχνον, λοιπόν, Εγκειται τώρα είς τi}ν άπεικόνισιν τi]ς Εξωτερικiiς 
ιάλη{}είας τών πραγμάτων, fι δ' Επιτυχία τοϋ καλλιτέχνου Εξαρτάται πλέον έκ 
του βα{}μου τijς Lκανότητός του ν' άποδώσn Οχι τi}ν άφηρημένην Ιδέαν άλλά 
:την &ντικειμενικiιν παρουσίαν των πραγμάτων, ώς Οταν φαίνωνται δια τών 
αίσ-θήσεων. "Η ώς άνωτέQω νέα άντί.ληψις διατυποϋται κα{}αρώτεοον παQU 
τοϋ 'Ιωάννου Εύγενικου είς Sκφρασίν του Επιγραφομένην « Pijyες Εν Παρα· 
δεfσφ » και ετέραν ~πιyραφομένην «Πλάτανος». Ή α!σllητικη Ι!έσις τοϋ 
Εύyενικοϋ διατυποϋται δια τi]ς Εννοίας τi]ς Εναργείας. Ή άξία του Εργου 
παραστατικfjς τέχνης Εξαρτάται, λέγει, Εκ τοϋ βα{}μοϋ τi)ς Εναργείας του, 
σημαίνει δΕ έπl τοϋ προκειμένου ~ ένάργεια ταυτότητα πρΟς τiιν παράστα· 

ι Τοιχογραφία είς Lesnovo ( 1346 ) , έ'ργον τοiί πι.ft-ανώtατα Θεσσαλονικέως ζω
γράφου Μιχαήλ ( Ν. L. Ο k u n e v, Lesnovo, L'art byzantin chez les Slaves 
( = Recueil Th. Uspenskij ), Ι, Paris 1930, 236, S v. R a d ο j C i ~. Die Entste
hung der Malerei der paHiologischen Renaissance, Jahrb. δsterr. byz. Ge
sellsch. 7, 1957, 116 είκ. 2 ). 'Ω~ πρΟς τΟ κείμενον πρβλ. Πλάτων ο ς, ΚρατUλ. 
424d: ((Ωσπεe ol ζωγράφοι βοvλόμεvοι δ.φομοιοϋv ••• έστι δε lJτε πολλd σvγκεeιίσαντες» 
(Μ e r i d i e r 113, c Les Belles Lettres :ι-). 

2 Μ α ν ο υ iι λ Π α λ α ι ο λ ό γ ο u, "Έαρος εtκιbν έν ύφανtψ παραπετάσματι 
ρηγικίi) ( PG 156, 580•). Πρβλ. Μ α ν ο υ η λ Χ ρ υ σ ο λ ω ρ a, Έπισtολi] 3η ( PG 
156, 57. Βλ. καtωt. σ. 3216 ). 
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σιν τfiς έννοίας της ζωijς. ~Εναργές είναι τΟ Εργον τέχνης, δταν Ο -θεατt)ς 

τ~υ άποκομίζn τiιν ψευδαίσθησιν δτι εύρίσκεται άνd μέσον τών παριστανο· 

μενων πραγμάτων' τd πράγματα δS τότε μόνον άπεικονίζονται έναρ)ιij Οταν 
Ι e \ I 

φαινω\'ται ως να προβαίνουν έκ τοϋ Επιπέδου, Επl τοϋ όποίου παριστάνον· 

ται εΙκονισμένα, πρΟς τα εξω καt να συμμετέχουν οϋτω της ζωής μαζι μS τΟν 

8εατήν των ι .. Κατd .τΟν 'Ιωάννην ΕύγενικΟν f) καλλιτεχνικi] ένάργεια είναι 

άποτέλεσμα τοϋ κόπου, τΟν όποίον καταβάλλει Ο τεχνίτης έκμιμούμενος την 

φύσιν· κατ' &κολου!Ηαν δ' fi εiiκολος- δέον νa ~ννoηllfi fi συνοπτική, η σχη· 
ματικη- μ(μησις aξίζει όλιγώτερον ilαυμασμ6ν 2• 

Είναι αύτόδηλον Οτι. είς τα άνωτέρω ύπόκεινΊαι αίσ6ητικαl συγκινήσεις 

νέου είδους, διι:Χ πρώτην φορι:Χν τώοα άναφαινόμεναι είς τΟ πνευματι-κΟν 

κλίμα τοίί Βυζαντίου. Εtναι Ομως γνωστΟν δτι καl ό Μανουi}λ Β' Παλαιο~ 

λόγο; καt Ο Ίωάννης ΕύγενικΟς περιγράφουν Εργα τi]ς δυτικi)ς τέχνης, συγκε~ 

κριμενως ρωπογραφίας έπl γαλλοφλαμανδικών έπιτοιχίων ταπήτων ( arazzi.). 
"Ο πρώτος ίσωζ εtδε τΟ ύπΟ τούτου περιγραφόμενον Sργον κατd τΟ άνι:Χ η)ν 

Δύσιν ταξείδιόν του, δτε είχε τύχει έγχαρδίου φιλοξενίας είς τα άνάκτορα 

τοϋ Λούβρου εlς Παρισ(ους ( 1400 · 1402 )' ένδέχεται μάλιστα να ε!χε συνα· 
ποκομίσει τοιοϋτο πολύτιμον ύφαντΟν είς ηlν Κωνσταντινούπολινs. Ό δεύ· 

τερος ϊσως εlδε τΟ ύπ~ αύτοϋ περι γοαφόμενον Εργον είς τΟ παλάηον τών 

Κομνηνών είς τfιν Τραπεζοϋντα η είς _οίχίαν πλουσίου τινΟς τi}ς Κωνσταν· 

τ 'λ 4 'Ω ' ' 'Ι ' δ' Ε' ' ινουπο εως . ς προς τον ωαννην υγενικον φαίνεται δτι είς τiιν 

συvείδησίν του είχεν ο-δ τος iiδη καταδικάσει τα καλλι τεχνικα μέσα τής μεσαιω· 

νικ;jς ζωγραφικijς. 

'Ή αίσ-θητικi} άντίληψις δτι μέτρον τi]ς άξίας Εργου τινΟς παραστατι

κiiς τέχνης πρέπει να είναι ή Ομοιότης τών κ αλλ ι τεχνικών μορφών πρΟς τα 

πράγματα διετυπώ-θη ζωηρότεροv ύπΟ τοϋ έξέχοντος άν{}ρωπιστοϋ Μανουfιλ 

Χρυσολωρa ( t 1415) 5• 'Αλλ' lδιαιτέραν σημασ(αν Ιiχει το δ τι διa πρώτην 

, •: Ί ωά ν ν ο υ_ Ε~ γ ε ν ι κ"ο ϋ, Ρηγες, Εν παραδείσφ: (<"lωμεν δή. Τί dναδύn~· 
Τι~δ επιστρέφ~ις~· Φεv/ ~ Οπ6σον ι~χvσεν ή τεχνη ••. Οlον Sπαθον~ cbς έναργέσι καi ούσι 
τοις ένvφασμενοις δοκων παρεσταναω (Ι ο. F r a η c. Β ο i s s ο η a d e Anecd ta 
nova, Parisίis 1844, 346 ). ' 

0 

2 τ ο (ι α ύ τ ο U, Πλάtα'ΙΙΟς ((Τά μiv ούν li'λλα γραφικfjς τε και πλαστικijς και δσα 

χρωμάτων ίiνθει ·• , , γ(!άψοντες 1} πλάττοντες,. , ·Οί δημιουργοiJντες έξεικον{ζουσι, fJσω (}άω 
πρ_δς η}ν μ[μησιν~ τοσούτον ήττον θαvμάζειν Cίξιον· τΟ δ" οϋτως έvαργfj τών όντω; ύ~ο
δεlγματα ?'εγJ.ύφθαι .. . άστείον liν είη μaλλοv καl σοφlας ούκ έκτ6ς)) ( ιι.ύτ. 332 ). 

3 ] • S c h 1 ο s s e r, Die hδfίsche Kunst des Abendlandes in byzantinischer 
Beleucbtung, εtς tΟν συγκεντρωτικόν τοu τόμον: Praludien. VortΓiige und Auf· 
satze, Berlin (1927), 69 κέ., G. Schlumberger, Byzance et Croisades 
Paris 1927, 109 κέ. ' 

4 S c h 1 ο s s e r 75 κέ. 
5 Μ α ν ο υ η λ Χ ρ u σ ο λ ω Q ά, 'Επιστολi} 3η 1 Δημητρiψ Χρυσολωρ~: (<Κα[τοι 

BDBTHPI%; 6ΤΑΙΡ6ΙΑΣ ΒΥΖΑΝΥΙΝΟΝ Σ:Οι::>ΥΔΟΝ •ετο; ΛΔ' 21 
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Επίσης φοράν- είς την ίστορίαν τοϋ βυζαντινοίί πνευμαηκοίί βίου- κατ α 

την έποχf)ν αύτήν, καitόσον τούλάχιστον γνωρίζω, συγκεκριμένως 'δ• ύπό τοϋ 
Χρυσολωρd, Εκφράζοντος τόν {}αυμασμόν του διd τiιν άλη{}οφάνειαν τών 

c μιμημάτων » τijς τέχνης τi'jς &ρχαιότητος, παιιετηeήθη ό φυσιοκρατικος χαρα· 
κτi]ρ τij; τέχνης αύτΥjς, ώς γνώρισμα της ούσίας της. Είναι δS τοϋτο σημαντι· 

κόν διότι δSv ποόκειται πλέον περl φιλολογικfiς γνωριμίας πρΟς τi}ν άρχαίαν ' -
τέχνην, πεοι γνώσεως δηλαδή τών μεγάλων Ονομάτων τfjς άρχαίας τέχνης μέσφ 

τών κειμένων, πριiyμα Οχι έκτων σπανίων είς τi]ν βυζαντινήν λογοτεχνίαν 1 • 
'Ανάγλυφος φαίνεται ή διαφορα τi'jς ~πο τοϋ Μανουiιλ Χρυσολωρii &ντι· 

προσωπευομένης νέας έποχfjς άπΟ τfiς παλαιοτέρας, ώς πρΟς την Εκτίμησιν 
τijς παQαστατικης τέχνης τijς άρχαιότηιος, η άπόστασις, δηλαδ-ή, 1] όποία την 
χωρίζει άπο το πνεϋμα τfjς- aς εΥπωμεν- αϊσiJητικfjς αlιrαρκείας τών βυζαν· 

τινών, ώς πρΟς τήν Εκτίμησιν τiϊς τέχνης των Εν παραβοΛiί πρΟς τήν τέχνηv 
τfiς άρχαιότητος, τΟ πόσον κατ α τους μεσοβuζαντι νους χQόνους άγνοοϋν τfιν 

τελευταίον, δΕν τfιν 'βλέπουν·- δΕν ύπάρχουν αί ύποκειμενικαt προϋπο{}έ· 

σεις τfiς έποχfίς των δια τα ηΊν ιϊδουν· -, φαίνεται ή διαφορα αϋτη άνά· 

γλυφος έξ Οσων λέγει Ο Φώτιος, Οταν, δια να dναδείξn τfιν ίκανότητα τοϋ 

τεχνίτου τών ψηφιδωτών παραστάσεων ζώων έπt τοϋ δαπέδου- πι{}ανώ· 

τατα μαρμαρο{}ετ-ήματος μΕ έν{}ετικας ψηφιδωτας παραστάσεις ζώων- τi]ς 

παραδιδομένης ώς •Νέας ~Εκκλησίας', είς τΟ να άποδώσυ τfιν άνατομικfιν 
'ζ < φ ' ' δ ' ' "' , dκQίβειαν τών μορφών των, χαρακτηρι n ο ωτιος ως παι ικα τα εργα μεγα-

λων καλλιτεχνών τijς άρχαιότητος- τοϋ Φειδίου, τοϋ Παρασίου, τοϋ Πραξι· 

τέλους και τοϋ Ζεύξιδος 2 • Διότι, παρ& τΟ Οτι ή λεγομένη άvαγέννησις της 

ού ταVτα ( τό. έ'ργα ""t"έχ,ης) δήπου άκριβέστερα έκεlνων ( ""t"ών φυσικών άντικειμένων ), 
l1 γε παρά τοσούτον έπαινείται~ παρ; δσον δμοι6τερα έκείJιοις φα{νεται. ~Αλλ; δμως. ταύτα μ8ν 
καί τά τούτων κάλλη παρατρέχομεν παρόντα~ ταίς. δέ έκεlνων είκ6σιν έκπληττ6μεθα· καl τό 

μiν τού ζώντος. • .• ού πολυπραγμονούμεν· τήν δi χαίτην τοϋ χαλκού λέοντος.~ εl καλώς. 
ijπλωται~ η τα φύλλα τοiί λιθlνοv δέvδeοv, εl τάς lνας παeεμφαίνει η την τού dνδeιάντος. 

κνήμην εί τά νεύρα καl τάς. φλέβας ύποδείκνvσιν έπl τού λlθοv~ τούτο τοVς άνθρώποvς 

τέeπει • .• Kal τά μέv τών άγαλμάτων καl ζωγeαφιών κάλλη οVκ αίσχρδν θεάσασθαι~. μάλλον 
δi καi εύγέvειάv τινα τής θαvμαζούσης ταύτα διανοlας ύποφαίνει • •• ου σωμάτων κάλλη 
θαvμάζομεν έν τούτοις άλλά τδ κάλλος. τοϋ πεποιηκότος.>> ( P.G. 156, 57 ). Τό ίδανικόν 
το;; καλλιτέχνου πρέπει νό. τείνn πρός; τήν διακατοχi}ν της ίκανότητος νό. έπιτuγχάνtι 

ο-δtος ti}ν όμοιότ;ητα τών καλλιτεχνικών του μορφών πρός τό. πράyμαtα: <<Οϋτω ••• 
διά τής δμοιότητος. και τέχνης διατlθησιν» ( αύ"t". 60 ). . 

ι Πρβλ. Κ ω ν σ τ. Μ α ν α σ σ η, "Εκφρασις κλπ. «Πολλά μiν lργα καί ζωγρα,.. 

φlας καl πλαστικής~ έξ ών Φειδlαι καί Πραξιτέλεις καl Αύσιπποι καl Παρράσιοι μέχρι καl 

νifν περιλάλητοι· έντεϋθεν ή Μύρωνος βούς •• • Ταύτα μiν ούν κάν ταίς. βίβλοις. γεyeάφαται 
καl ταίς. iστορ{αις dνάγραπτα φέρεται» ( S t e r n b a c h, Jahresh. δsterr. archiiol. 
Inst. 5, 1902, Beibl. 75 ). Πρβλ. Μ a n I( ο, Dumb. Oaks Pap. 17, 1963, 64 κέ. 

I! φ ω t ί 0 u, "'Εκφρασις κλπ. «ή δΒ τοiί έδάφοvς θέα, εlς. ζώων μορφάς. καl σχημά

των άλλας lδέας. ταiς πολvμόeφοις ψηφiσι διαμορφωθείσα~ θαυμαστήν τινα τoii τεχvlτου 
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έποχi]ς τών Μακεδόνων άνατρέχει είς την τέχνη ν τijς άρχαιότητος 1
1 
έν τού· 

τοις ό πρωτεργάτης τiiς άναγενν'Ι]σεως Εκεί\•ης, ό πολυς Φώτιος, συγκρίνων 
πράγματα ποιοτικώς- ύπΟ τΟ φώς τijς σημερινijς γνώσεως βεβαίως- άσύγ· 

κριτα, άποδεικνύεται Ο τι δΕν ήτο είς. {}έσιν να άντιληφ8ii τήv ούσίαν τi]ς 
&ρχαίας τέχνης, να τfιν οίκειω{}ij. 

•Απλώ; δΕ λογοτεχνtκΟν τόπονΊ Οπως 1]δη παρετ-ήρησεν ό Cyril Mango, 
άποτελεί ό ύπΟ τοϋ Νικηφόρου Χούμνου ( &ρχαί 14°υ αl.) διατυπωδεlς ίσχυ· 
ρισμός, Οτι οί ζωγράφοι τijς έποχflς του έπεδίδοντο είς τ!ιν τέχνην των μελε· 
τώντες τα Εργα όνο μαστών τεχνιτών τijς άρχαLότητος 2• Διόtι &κόμη καί ή 

Εννοια τijς « άγαλματένιας » Ομορφιάς 8, fι χρησιμοποιουμένη π.ρΟς δ-ήλωσιν 

τοϋ σωματικοϋ κάλλους, φαίνεται να Εκυκλοφόρει είς τΟ Βυζάντιον.ώς Εννοια. 

φιλολογική, να πηγάζη δηλαδiι &π ο τiιν λογοτεχνικiιν παράδοσιν. Περισσό
τερον χαρακτηριστικ'Ι) δια την καf}~ Ολου βυζαντινfιν κοινωνίαν, ώς πρΟ~ τi)ν 

ϊδέαν της περt τi'jς &ρχαίας τέχνης, εtναι ή άπο τfjς εποχijς τfjςπάλης τijς 

τήν σοφίαν παρεστήσατο~ παίδας~ ώς. άληθώς~ καl πλασμάτων πλάστας τούς Φειδlας. έκεί
vοvς. καl Παρρασlους καl Πραξιτέλεις καl Ζεύξιδας έν τfj τέχνrι άπελέγξασα. Δημ6κριτος 

εΊπεν IJ.ν, οlμαι~ τήν τού έδάφους λεπτουργίαν ένιδιbν καl ταύτrι τεκμηρίφ χρώμενος~ μή 
IJ.ν πόρρω είναι τοϋ μη ούχl καl τάς. άτ6μους αύτοϋ καl ύπ~ όψιν πιπτούσας dνεvρήσθαι» 
{ P.G. 102, 569, Λ αού ρ δ α, Φωτιου όμιλίαι, 102, 5 • 12 ). Πρβλ. Μ a n g ο, Dumb. 
Oaks Pap. 17, 1963, 65. Περi τijς όμιλίας βλ. R. J. Η. J e n k i n s- C. Α. Μ a n g ο, 
The Date and significance of the tenth Homily of Photius, Dumb. Oaks Pap. 
9/10, 1956, 123 χέ. ( χρονολογεiται είς τΟ έτος 864 έπί Μιχαfιλ Γ' καί. ο&εωρεiται 
δτι άναφέρεται είς τήν έκκλησίαν tfις Θεοτόκου τοϋ Φάροu ); 

1 Κ u r t W e j t z m a n n, Das klassiscbe Erbe in der Kunst Konstanti· 
nopels, Alte u. Neue Kunst ( = Wiener Knnstwissensch. BH:ίtter )

1 
ΙΙΙ, 1954, 

41 κέ., τ ο ίi α ύ τ; ο ϋ, Tbe Survival of Mytbological Representations inEarly. 
Christian and Byzantine Art and their lmpact on Christian Iconography, 
Dumb, Oaks Pap. 14, 1960, 43 χέ., τ ο ίi α ίι τ ο ϋ, Geistige Grundlagen und 
Wesen der Makedoniscben Renaissance ( = Arbeitsgemeinsch. f. Forscb. d. 
Landes Nordrhein · Westfalen, Geisteswissenscbaften Η. 107 ), Kδln u. Opla· 
den ( 1963 ), σποράδην καί 97 κέ. 

2 Ν ι κ η φ. Χ ο ύμνο υ, Περl λόγων κρίσεως κλπ., ((έστι γdρ πάντας καί πρός. 
τά έκεlνων ( δηλ. τών άρχαLαιν συγγραφέων) βοvλομένοvς. ήμiiς όρiiν σπουδάσματα • .. 
τρ6πον γε τδν ίσον &σπερ ol τdς είκ6νας. καl τάς μορφάς. γράφοντες. πρδι; πlνακας καl 
τύπους τοVς πάλαι Λvσlππου τινΟς καi ~ Απελλοϋ καi εί τις έτερος, κα~ έκείνοvς. ζώσας 
εlκ6νας και πνοής μ6νης καl κινήσεως. άπολειπομέvας.~ ήv,μορφών και γράφων» (Ι. Β ο i s
s o_n a-d e, Anecdota graeca, ΙΙΙ, Paris 1831, 357. Πρβλ. J. S e ν l: e n k ο, :έtu

des sur Ia potemique entre Th6odore Metocbite et Nic6pbore Choumnos, Bru· 
xelles 1962,22, Mango, Dumb. Oaks Pap. 17, 1963, 66). 

s Ί ω. Ζ ω ν α ρ α, • Eπtt. Ίστcιρ. XIV, 20, ((άγαλματlαν όντα καl ώeαι6τατον» 
(P.G.134, 1293=Dindorf 3, 316 Teubner), Καλλίμαχος; καί Χρυσορ
ρ ό η 819 «άπλώς. τήv κ6ρην t.f.γαλμα τής ~Αφροδίτης εlπες» (Μ. Ρ i c h a τ d, Le 
roman de Callimaque et de Cbrysorrboe, Paris HJ56, 30, Έ μ μ. Κ ρ ι α ρ α, Β υ· 
ζαvτινά tπποηκιl μυ&ισtορήμαtα, ΆiΗϊναι f1955], 45 ). 
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Εκκλησίας πρό; τiιν άρχαίαν -8ρ'r)σκείαν διαμορq;ω-θείσα άντίληψις δτι τd 
Εργα τfjς άρχαίαr; πλαστικής άπετΗουν κατοικητήρια δαιμόνων, είδωλα άπο· 
τρόπαια, Εμπνέοντα δεισιδαιμσνικΟν φόβον' δια τούτο καl σuνιστdτο ν& άπο· 
φεύγουν οί ιΧνδρωποι καί άπΟ τοϋ άπλώς νά τ& βλέπουν 1• Γ"ησιωτέρα 
πρΟς τΟ πνεϋμα τοϋ Βυζαντίοu είναι ή παρομοίωσις πρΟς τi}ν άγγελικi}ν 

όμορφιάν 2• 

Βέβαια ή βυζαντινiι Εμπνέεται κατd καιροUς και ύπό περιωοισμένην 
Εννοιαν άπΟ τfιν άρχαίαν τέχνην 5, Ενίοτε δε οί βυζαντιΥοl λόγιοι Επιδεικνύουν 
πραγματικfιν εύαισ8ησίαν Ενώπιον Εργων τΥjς άρχαίας πλαστικfjς, ώς ό Νι· 
κήτας Χωνιάτης Ενώπιον χαλκοϋ άγάλματος τijς Άδηνdς, πιδανώς τijς Προ· 
μάχου', καταστραφέντος έκ δεισιδαιμον(ας ( 1203) προ τijς &λώσεως τijς 
Κωνσταντινουπόλεως ύπΟ τών Φράγκων. ~ Αλλd κατd τοiις χρόνους τών Πα
λαιολόγων εtς τfιν Κωνσταντινούπολιν σχεδΟν δ€:ν έσώζοντο πλέον 8ργα τi]ς 
άρχαίας πλαστικiϊς 5, ή δ~ έπαφη πρΟς τiιν άρχαίαν καλλιτεχνικi)ν παρά
δοσιν, τοϋλάχιστον Οπως τήν ένόει ό Χοϋμνος 6 , έγίνετο έμμέσως δια τών 
μικQογραφιών παλαιών χειQογράφων' ήτο δΕ αϋτη έξωτερική, διότι διετέλει 
ύπο το κράτος τijς μεσαιωνικής ψuχολογικijς διαi!έσεως' δί\ν ύπijρχεν &κόμη 
έπίγνωσις tiiς ούσίας τijς άρχαίας τέχνης. Είς ηΊν περίπτωσιν Ομως τώρα, 
τοϋ Μανουi]λ Χρυσολωρίi, το ψυχολογικον ύπόβαi!Qον τijς έπαφijς προς τi]ν 
άρχαίαν τέχνην εtναι ποιοτικώς διάφορον έκείνου τi)ς έποχ}iς τοϋ Χούμνου. 
"Εχει i)δη aποκτήσει συνε(δησιν ο Χρυσολωρίiς περl τοϋ ολως Ιδιαιτέρου 
χαρακτiiρος τijς άρχαίας τέχνης, τiιν Οποίαν, ώς εϊπομεν, οίκειοϋται έξ &μέ· 

1 Π α ρ α σ τ; άσε ι ς Σ ύ ν τ:. Χ ρ ο ν. 28 <(Ταύτα ••• μετd dληθείας έeεvvών εύχοv 
μη είσελθείν είς πειρασμόν καl ταίς dρχαίαις στήλαις καl μάλιστα ταίς iλληνικαίς πe6σεχε 
θεωeών;; {Τ h. Ρ r e g e r, Scriptores originum constantinopolitanarum, Ι, Lipsiae 
1901, 36). ΠQβλ. Mango 56 καί 59 κέ. Διά τ;i)ν άρχαιοτέραν έποχήν: Fr. Jos. 
Dδlger, Antike u, Christ. 3,1932,196 καί 5,1936,144 κέ. 

Ι Πρβλ. Δ ι η γ. Β ε λ ι σ α ρ & ο υ ~3 «Καl dρχηγοVς έξαίρετους-άγγελομιμημένοvς;; 

{ Wagner, Carmina Gr. 306). -
3 Βλ. άνωτ. σ. 322-323. Πρβλ. τc':tς έπιφuλάξειι; τού Μ ango, ενσ.· άν. 71 κέ. 
4 Ν ι κ ή τ α Χ ω ν ι ά τ ο u, clστορ. ((δ δέ γε α?3χην dχlτων ών και πρδς τδ δολιχ6-

δειρον άνατειv6μενος ll.μαχοv είς ήδοvην θέαμα iJν~ τοσούτον δ' δ χαλκός πρός τfιν έκεliιου 
μ[μησιν πειθήνιος ύπηλλάττετο~ &στε και τα χεlλη δόξαν παρείχον (bς εl πeοσμενεί τις 
μείλιχον φωνήν ένωτίσεται. Καl φλεβών δε διεκτάσεις '15πεκρίvοντο~ καi ώς ύγρδν lfλον τΟ 
σώμα έιι οίς έδει περιεκλάτο~ και ζωfjς dπέχον μετείχεν ώς ζών άνθηe6τητος, τοVς όφθαλ
μοVς [μέρφ παντl ι}εόμενον • •• ή δε κόμη . .. τρυφή τις ήν όφθαλμών)) ( Βό'\Ινης 73~. F r. 
W. U n g e r, Quellen der byzantinischen KunstgeSchichte, Ι, Wien 187rs, 147 
άρι-6-μ. 341 ). Πρβλ. Τ (h e ο d ο rl R [e i n a c h], Commentaire archeologique 
sur le poeme de Constantin le Rhodien. Rev. Et. Grecques ΙΧ, 1896, 89 κέ., 
Mango 67. 

5 Mango 75. 
6 Βλ. άνωτ;. σ. 323. 
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σου παρατηρ1)σεως' αναζητεί τα έργα της καl τα περιεργάζεται μ€: πά3ος, 

δια vd -&αυμάσn είς αύτd τiιν ώραιότητα τών όμοιωμάτων 1• Εtναι ό πνευ· 

ματικΟς fiνιi)ρωπος, ό όποίος, είς τi}ν προσπάflειάν του ν& όλοκληοώσn τήν 
έσωτερικήν του δομήν, &νακαλύπτει τi}ν τέχν11ν τ1]ς άρχαιότητος. ;Αφ' έτέ· 
ρου άποτελεί σημείον τΥjς νέας έποχfiς .η κατ& τους tδίους χρόνους πληρο· 

φορ(α- έκ ρωσικοϋ κειμένου τοϋ ~τους 1413- οτι ο Θεοφάνης ο "Ελλην 

είργάζετο άνευ προτύπων, παρατηρών άπ~ εύ{}είας τfιν φύσιν 2• • Αξιοση· 
, ι::ι ' ι::ι ~_(l ' μειωτον ομως ειναι οτι ο υαυμασμος τοϋ Μανουfιλ Χρυσολωριi πρΟς την 

φυσιοκρατικfιν τέχνην τijς άρχαιότητος άφορμάται έκ τiiς παρατηρήσεως 

Εργων της ρωμcι'ίκijς τέχνης καί μάλιστα είς αύτiιν ταύτην τi"ιν Ρώμηνs. eo 
βuζαντινος &νi!ρωπιστi]ς φi!άνει ΠQΟς τi]ν &ρχα(αν τέχνην μέσφ τijς Ρώμης' 

διότι και άλλως ή Ρώμη Εχει τώρα τΟ πολι τιστικΟν ΠQΟβάδισμα άπέναντι τijς 

1 Μανοuiιλ Χρυσολωρc'i, "Επισtολiι 3η (P.G. 156,57. Βλ. -;0 κείμενον 
κατωτέρω ύποσημ. 3 ). 

! Ρ h i 1 i p p S c h w e i n f u r t h, Geschichte der russischen Malerei im 
Mittelalter, Haag 1930, 16·7 κέ. 

8 Μ α ν ο u η λ Χ ρ υ σ ο λ ω ρ ii, 'Επιστολiι πρόζ: τόν Ίωάννην βασιλέα έν ίi 

fι σύγκρισις τ:i]ς Παλαιaς καί τi'jς Νέας Ρώμης: <t'H γε μην τέχνη τών μιμημάτω~ dλη
θώς έρίζει καl άμιλλiiται πeδς τi}ν τών πραγμάτων φύσινJJ ( PG 156 28 ). Πόσον και· 

. . λ' ' ~οτομ~ς και π ηρης &ετικοϋ περιεχομένου εtναι ή έχτίμησις αύτη τfις τέχνης τi'jς 

αρχαιοτηtος παρc':t τοϋ άν6ρωπιστοii τών άρχ;ών τ:ού 15ou αt. μάλιστα δ" έν "Ρώμυ 

γίνεται φανερόν όταν συγκρι{}fί :τι:ρός τό κενΟν καί άπροσανα~όΛ.ιστον χαραΚ"tηρισμΟ~ 
-τofi Φ,ειδίοu ~αρά τοίi έπίσης έξέχοντος, άλλά τών μέσων τοϋ 13ou αt., άν6-ρωπισ1'οϋ 
Θεοδωρου Β Λασκάρεως { 1254 ~ 1258) : Θ ε ο δώρο u Λ α σκάρε ω ς, "Επισ'tολή 

LXXX <(dλλ" οlον αύτοφυείς τε καί μονολίθους ( περιγράφονται τά ποδαρικιΧ άρχαίαι; 

γεφόρnς έν Περγάμφ )' δ.σπεe~ ε'ίπερ 'lδn και Φειδίας άλl.ος λιθοκόπος, έθαύμασε τό κατά 

στάθμην ίσον τούτων και dκλινες); ( Ν. F e s t a, Theodori Ducae Lascaris epi~ 

stulae CCXVII, Firenze 18!:18, 107. Πρβλ. S ο p h i a Α n t ο n i a d e s Sur une 
lettre de Th6odore Π Lascaris, L~He116nisme Contemporain, 2eme 'ser., VIII, 
1954, 356 κέ., Μ a n g ο 69 ). •ο Κωνστ-αντίνος Μανασσής (πρώτον ήμισυ 12ου αί.} 

itαυμ~ζει είς Ε,ργον. τ~ς όψίμου Qωμα'ίκiίς tέχνης- εl.ς -ι:Ο Παλάτιον της Κωνσt"ανtι~ 
νουπολεως - το < ευμηχανον :ιιο τοϋ 'tεχν(του εις 1'0 να άποδώσ11 tόν έσώτερον χαρα

κτ:i]ρα τών μορφο1ν καί τi)ν ίκανότητά του, μάλιστα ώς τι άσUνη6-ει; εtς 1'0 ν' άπο 

δώσ11 τi)ν άκρίβειαν τών άνατομικών λεπτομερειών τοϋ άν3ρωπίνο~ σο'1 ματος ( «iJv 
lδείv καl φλέ~ας ~αίμά;ωv λίμ~ασμα •.•• Οϋτω, τεχνηέντως είδωλοπλάστηται ό Πολύφημος· 
εΊδεν dν τις εκει και γλοvτον και γ6vv και σάρκα dνθρωπίνην;; S t e r n b a c h 8ν#' 

άν: 84 καi ~5. Πρ~λ. Μ~ n g ο 68 ), δέν προχωρεί όμως μέχρι του να δια~tείλυ 
τ~υς ~αρακτ:ηρσς τουτους ως tδιαιτέραν ποιότητα της άρχαίας τέχνης. ΚατιΧ τ:c':tς άρχάς 

δ~ του 14ou ~ι ό Μ α ν ο υ iι λ Φ ι λ η ς, Εtς μειράκιον γυμνΟν είκόνα φέρον τ:οϋ 

βιου (Ε. Μ ιll e r, Manuelis Phi1ae carmina, Ι, Parisiis 1865, 32, άρι<6-μ. LXVII. 
Πρβλ. Μ a n g ο 70 ) I μίαν έκ τών έπαναλήψsων τοίί Καιροϋ τοϋ Λυσίππου { νv e i s s· 
ba?h,.Eν,R.E. Χ~ (191~], ~τ.,1513 κέ. Κairοs},μόνονέκτοU-6-έματοςσuyκινείτ:αι 
- δεν εγνωριζε βεβαια οτ;ι επροκειτο περί εργου καταγομένοu έξ άρχαiου ένδόξοu 

προτύπου. 
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Κωνσταντινουπόλεως- τΟ Εχει άνακτήσει- προσβλέπει δΕ πρΟς αύτfιν ό 

Χρυσολωρdς μΕ έρωτικΟν fluuμασμόν 1• Ό ΧρυσολωριΧς προσεχώρησεν, ώς 
γνωστόν, είς τΟ δόγμα τfiς ρωμαϊκi]ς Εκκλησίας. 

3. π νευματικη διdσπασ,ις χαρακτηρίζει ίδια ι τέρως τους κατ α τά τελευ" 
ταία Ετη τοίι Βυζαντίου άνθενωτικοiις άνθρωπιστάς. Έπl τοϋ προκειμέ~ 

νου η περίπτωσις τών άδελφών Μάρκου και ~Ιωάννου -Εύyενικών, έκ τών 

θερμοτέρων ζηλωτών τi'jς δρflοδοξίας 2 , εiναι διδακτικfι έκ τοϋ γεγονότος Οτι 

και οί δύο κατελήψ6ησαν ύπΟ έξαιρετικοϋ ένθουσιασμοϋι Οταν εύρέflησαν 

Ενώπιον Εργων τfiς δυτικfjς παραστατικfjς τέχνης, ύλοποίησαν δΕ tΟν έν{}οu· 

σιασμόν των είς σχετικrlς έκφQάσεις 5. ΕΗ- είς δ, τι μdς άφορ~- {}εωρητικη 

8έσις τοϋ Μάρκου φαίνεται νι:Χ i]το δτι ή τέχνη ε1ναι ιiσχετος ποΟς τΟ {}ρη· 

σκευτικόν δόγμα, δ τι τ& φαινόμενα δΕν ταυτίζονται πρός -την ούσίαν. • Αν-6ε· 
νωτικός, λοιπόν_, ό.Μάρκο;, άλλα καταφατικΟς πρός τι:Χς καλλιτεχνικ&ς μορ· 

φaς τijς Δύσεως. 

'Ενώπιον των ένt:ΟtικΟΟν ό πνευματικός διχασμός προσελάμβανε τ1)ν ύφi)ν 
ψυχολογικοϋ ΠQοβλήματος. "Ωρισμένοι Εκ τούτων . εi)ρον, ώς γνωστόν, ώς 

λύσιν τi)ν πλήρη ι);φομοίωσίν των πρΟς η)ν Δύσιν. 'Άλλοι προσεπάfιησαν ν& 

έφεύρουν διαδικασίαν διαφορισμοϋ τijς τεχνοτροπίας τijς {}ρησκευτικfις τέχνης 

1 · Μ α ν ο υ ή λ Χ ρ υ σ ο λ ω ρ ά, •Επιστολή 3η: <<''Άρα δύvασαι πιστεϋσαι περl 

έμοϋ~ ώς έγώ τήv πόλιν ταύτην ( η) ν Ρώμη ν) περιιών κατd τούς έρωτολήπτους τούτους 
κal κωμαστdς τούς ΟφΘαλμοVς περιφέρω •• . και ••• περιεργάζομαι~ εί τι που τών καλών 
ίδοιμι . •• ~Εγώ γάρ ο~ ζώντωv σωμάτων κάλλη. . • ζητών τούτο ποιώ~ άλλd λlθων καl 

μαρμάρων καi όμοιωμάτων>> ( PG 156, 57 )• ((8 δέ έλεγον~ τό μέν έv ήμίν θεωρητικόν 

διd: τοιούτων ( δηλαδή μέσφ τών Εργων τfις άρχαίας τέχνης ) καi πολλώv ά'λλων θε~οτέ
ρων ή πόλις αfJτη (ή Ρώμη) κινείν δύναται>) { αύτ. 60 ). Περί. τοίί Χρuσολωρά εiι; τi}ν 
Ρώμην πρβλ. Mango, Dumb. Oaks Pap. 17, 1963, 70, Micbael Baxan
d a Ι Ι, Guarino, Pisanello and Manuel Chrysoloras, Journ. of the Warburg 
and Courtauld Inst. 28, 1965, 197 κέ. 

2 "Η άν&ενωτικi} δραστηριότης τοίί Μάρκου, κατ" άρχάι; όπαδοϋ tiiς ένώσεως 

τών έκκλησιών, ε!ναι γνωστή. Περi tοϋ 'Ιωάννου βλ. G ί 11, The Council of Flo· 
rence 393-394. 

s Περl τών έκφράσεων «Πλάτανος,. καί « Ρi\γες έν Παραδείσφ,. τοϋ "Ιωάννου 
βλ. ά'·ωr. σ. 320 Μ 321. Είς τΟν Μάρκον άποδίδεται Εκφρασιι; Κοιμήσεως Έφραi.μ t'Οϋ 
Σύρου ( C. L. Κ a y s e r, Philostratei libri de gymnasmata, quae supersunt ... 
Accedunt Marci Eugenici imagines et eρisto1ae, Heidelbergae 1840, 142 · 154 ), 
χαρακt"ηριστική κατα τούτο, δτι περιγράφεται είς α\ιτην ίtαλικΟν ζωγραφικόν Εργον 

(βλ. Δ. Ι. Π άλλα, Εtκόνα τοϋ 'Α)'ίου Εύστα{}ίου στή Σαλαμίνα, Χαριστήριον είς 

Α. Κ. Όρλάνδον, Γ', • Α{}fιναι 1966, 327 κέ. § 3). Τό φιλολογικΟν πρόβλημα, περί 

τοϋ έό.ν αί. εlς έκάτερον τών &δελφών- &ποδιδόμεναι 'Εκφράσεις άνήκουν είς τόν 

ένα μόνον έκ τούτων, στερείται, είς Ο, τι μάς άφορ(i, σημασίας, έφόσον &μφότεροι 

ή:ωλοUfl-ουν κοινήν lδεολογίαν. 

" 

• 
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άπΩ τfjς τεχνοτοοπίας τiiς κοσμικiiς, διαμορφώσαντες περL της πρώτης 

« άρχα"ίστικfιν » αίσfιητικήν -Βεωρίαν, Οτι δηλαδη- Επρεπε ν& μείντι αϋιη 

πισηΊ εtς τΟ ϋφο; τijς έκκλησιαστικijς καλλιrεχνικi]ς παραδόσεως. Τοιοϋτο τι 

συνάγεται Εκ τfjς {}έσεως, τfιν όποίαν ύπεστήριξεν είς τήν Φερράραν ό Γρη· 

γόριος Μελισσηνος fj Μαμμής, άχόλουι'!ος τοϋ Πατριάρχου Ίωσi]φ ε!ς τi]ν 

Σύνοδον τijς Φλωρεντίας ( 1438 · 1439) κα1 &ργότερον Πατριάρχης ό tδιος 
Κωνσταντινουπόλεως (Γρηγόριος Γ'). Άν καl ένωτικος ό Γρηγόριος aπέ

κρουε τfιν -3ρrισκευτικiιν τέχνην τfjς Δύσεως μΕ τΟ Επιχείρημα Οτι αί μορφαί 

των ίερών προσώπων είς τ&ς έκκλrισίας των Λατίνων ησαν είς τοίίτον άγνω· 

στο ι- {Jι) έννοήσωμεν Οτι η φυσωκρατική των τέχνη ilτo άσυμβίβαστος πρΟς 

τΟ {}ρησκευτικόν του συvα(σ8ημα 1• 

Θεωρητικώτερος ύπijρξε- ποl,iι προ τiiς Συνόδου τijς Φλωρεντίας- ό 

παραδοσιαρχικος Συμεrον Θεσσαλονίκης ( t 1429 ). Ό άνι'!ενωτιχος ούτος 

θεολόγος διεμόρφωσε τ't)ν {}έσιν Οτι είς τi)ν {}ρησκευτικi)ν τέχνην τ& Uλικ& 
μέσα- τι\ χρώιuηα κλπ.- χρησιμοποιοϋνται ώς ε!δος συμβόλων, ώς τa 

γράμματα τοϋ άλφαβήτου, Οτι δ8 μέσφ τούτων άποδίδεται ό χαρα~τηρ τών 

ύπερβατικών άληθειΟΟν, &ς άκριβώς δι& τών γραμμάτων τοϋ άλφαβήτου άπαρ· 

τίζεται Εν ίερΟν κείμενον. Δι& τών ύλικών τi]ς τέχνης άποδίδεται ή {}ρησκευ· 
τικiι άλήfιεια μεταφορικώς, 08εν συνάγεται Οτι ή προσγραφl} τοίί νοήματος 

της μεταφοράς είς τi)ν λατρευτικfιν είκόνα προέQχεταL, κατα τΟν Συμεών, έξ 

άπαιτήσεως τοϋ λόγου, δι& ν& διασωflfi κατ& τΟν τρόπον τοϋτον ή λογικi) 
ο~σ(α της, η ταuτ6της δηλαδη μεταξiι &φ' ένος τijς ~ννο(ας τijς εϊκόνος- ώς 

« είκόνος »- καί άφ~ έτέρου τοϋ Επ' αύτi]ς είκGνιζομένου προσώπου, δι& τΟν 

λόγον δΕ Οτι ή Επί τfjς λατρευτικfjς Είκόνος παριστανομέ\'11 άλή8εια εtναι 

ιϊσχετος πρΟς τi}ν φυσικήν. ΜΕ τΟ Επιχείρημα τοίiτο καταλήγει δ Συμεών είς 

άντιφυσιοκρατικήν δεοντολογίαν πεοί τiϊς flρrισκευτικiϊς τέχνrις. το συμπέρα

σμά του εΙ ναι δΕ Οτι ή μίμrισις τών itείων προτύπων, κατά τΟν φuσιοκρατικόν 

τρόπον των Λατίνων, εlvαι άπαρdδεκτος, έπειδiι καταντιj είς πράγματα άνό

σια 2• Έκ τiϊς {)έσεως τοίi ΣuμεcΟν Θεσσαλονίκης συνάγεται, λοιπόν, δτι ό 

σύμφωνος προς τi]ν παράδοσιν τijς ι'!ρησκεuτικijς τέχνης κόσμος τών εΙκόνων 

1 f(Ως έγd; είς ναδν είσέλθω λατίνων ο~ προσκυνώ τινα τών έκεϊσε άγiων~ έπεl 
ουδέ γvωρlζω τινά· τδv Χριστδν μόνον γvωρίζω~ dλλ~ ούδ" έκείνον προσκυνώ• τόν σταv· 

ρδν οVν~ δν αύτός ποιώ~ προσκυνώ καl ούχ έτερ6v τι τώv έκείσε θεωρουμένων μοι» ( S g u Μ 
ropuli, Vera historia 109. Πρβλ. Mohler, Kardinal Bessarion, Ι, 17Μ 18, 
Ξ υ γ γ ο π ο U λ ο u, Σχεδίασμα 55 • 56 ). 

2 Σ υ μ ε Ο} ν Θ ε σ σ α λ ο ν., Κα τα αίρέσεων 23, 'Ότι δεί άνιστορείν εύλαβώς τά 
θεία καί εfJσεβώς καί κατά την δεδομένην συvήθειαν ( P.G. 155, 112 .. 116 ). Τό κείμε· 
νον χ~ησιμοποιεϊ:tαι καί ύπό toU Μ i 11 e t, Recherches 687. Ή παρομοίωσις t"ών 

χρωμάτων πρός τά γράμματα άφορμάται εκ το'ίί Π λ ά t ω ν., ΚρατUλ. 424b κέ. (Μ e. 
r ί d ί e τ 112 κέ. « Les Belles Lettres,. ). 
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άντιστοιχεί πρός τΟν &ναλλοίωτόν χαρακτijρα τοϋ Επ~ αϋτών είκονιζομένου 

ύπερβατικοϋ κόσμου· μf: iηιλους 'ιόγους Οτι ή παραδοσιακη -3Qησκευτικ1} 

τέχνη τοϋ Βυζαντίου είναι ή κανονική, Εν &ντι{}έσει πρός τi}ν Εξω τοϋ. κανό· 

νος τέχνην τfις Δύσεως. 

'Αλλ' ό Συμεrον προχωρεί και είς έξήγησιν τfiς διαφορι'iς τοϋ vφοuς τfjς 

συγκρατf]μένης τέχνης τi)ς • Ανατολfjς άπΟ τοϋ ϋφους της φυσιοκρατικi]ς 

τέχνης τfiς Δύσεως. Παοουσιάζεται δΕ ti διαφορά των ύπΟ τούτου ώς άποτέ
λεσμα δύο άντι{Jέτων {}εωριών περl του βίου καί τοϋ κόσμου· περί μεν δηλαδfι 

τοϋ χαρακτfiρος τiiς ΔυτικΎ}ς τέχνης ύποστηρίζεται Ο τι πηγάζει Εκ τοϋ πόθου 

μιάς ζωfjς τών αίσ{}ήσεων καί Εκ τfiς πεποι{}ήσεως είς τi]ν δύναμιν της γνώ· 

σεως, περί δΕ τοϋ χαρακτf1ρος τfjς άνατοiιικiiς Ο τι πηγάζει Εκ τοϋ πό{}ου μιdς 

ζωiiς τfjς «' .ιtεωρίας » - ζωiiς τοϋ πνεύματος- και έκ τiiς αύτοπαραι τήσεως 
είς.τήν δύναμιν τiiς πίστεως 1• Οϋτω, είς τελευταίαν άνάλυσιν, η τεχνοτρο· 

πία τfjς {}ρησκεuτικfjς τέχνης &\•άγεται ύπΟ τοϋ ΣυμειΟν είς ζήτημα -fiQησκευ· 

τικiiς δεοντολογίας. ΜΕ τΟ ν& UποστηQίζn δΕ Ο τυπολατρικΟς ο~ τος {}εολ6γος 
δτι- η 3ρησκευτικi} τέχνη είναι ί.ειτουργΟς τiiς πίστεως και Οτι αί καλλιτεχνι· 

και μορφαt δΕν δύνανται ν& μετασχηματίζωνται Ελευ8έρως, Εξω και κατ~ άντί

{}εσιν πρΟς τΟ περιεχόμενον τiiς πίστεως, εύρίσκεται βεβαίως καit' Ολοκλη

ρίαν έντΟς τών Ορίων της μεσαιωνικfiς τελεολογικiiς νοοτροπίας' μΕ τό ν& 
έξηγfi,δμως τ&ς καλλιτεχνικ&ς μορφ&ς αίτιοκρατικώς, δτι δηλαδi) α(;ται άντα

ποκρίνονται πρός τi)ν βιοflεωρίαν τών Εκάστοτε φορέων τfjς τέχνης, μΕ άλλους 

λόγους Ο τι έξαρτώνται Εκ τοϋ έκάστοτε κοινωνικοϋ εΙ ναι, Επιδεικνύεται πλου

τισμένος μ/; σκέψιν κατα βά{ίος νεωτερικήν, ώς να liχη δηλαδi] ούτος προ 

πολλοϋ διασκελίσει τΟν μεσαίωνα. ~Εν τούτοις άντι τίftεται Ο ΣυμecΟν πρΟς 

τΟ &ναγεννησιακΟν πνεϋμα τfiς άνερχσμένης Δύσεως. Είς τΟν βυζαντινόν 
παραδοσιακΟν -θεσλόγον ή έσωτερικi) κρίσις των χρόνων τοϋ φtΗνοντος Βυζαν

τίου Εκδηλοίiται ώς διάσπασις μεταξU νοϋ και συvαισ8ηματος. • Ακριβώς- δΕ 

η ιελεία άρνησις τοϋ κόσμου τfjς Δύσεως ύπfjρξε κατα τiιν έποχfιν Εκείνην 
δ Ετερος έκ των τρόπων άρσεως τοϋ πνευματικοϋ διχασμοϋ. 

Κατ& τi)ν έπι8ανάτιον &γωνίαν τοϋ Βυζαντίου άφυπνίζεται πνεϋμα 

ούσιαστικώ; άναγεννητικόν, ώ; &ντίδρασις κατ& τοϋ Επερχομένου τέλους. 

Άναγέννησιν ώι'ειρεύετο δ Πλήθων Εν Μυστρ{j, άλλ& κατd τρόπον ούτο .. 

ι Σ uμει:Ον Θ εσσ α λ ο ν., εν&• άν. 32, Κατd Λατίνων: «'Όθεν καl ά.πιστοϋσι~ 
μη έγvωκότες, καi ώς ά.vτlθεοι βλασφημοϋσι •.• τljv αίσθητήν τε ποθοϋσι ζωfιν καl περl 

τήν θεωρίαν ματαιοπονοϋσι των όρωμένων καi άλλοιουμένων κτισμάτων., Καί σχεδδv 

κατd τοVς άφρονας "Ελληνας τfi κτίσει • • • λατρεύουσι . • • τfi τijς ματαιότητας γνώσει 
θαρροϋσι μόνον καi μηδέν ύπ6ρ τήν αlσθησιν καl τΟν άvθρώπινον νοϋν εlναι λογίζονται, •• 
'Αλλ' έν ήμίν παν τΟ τώv άγtων ζησάντων σύστημα διd τijς πίστεως τετελείωταω 

( PG 155, 168- 169 ). 

... 

• 

• 
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πικόν, μέ τΟ να προτείvυ, ώς γνωστόν, κοινωνικΥιν μεταQρύ-θμισιν δια της 

δημιουργίας νέας .fiρησκείας και μΕ Εμπνεύσεις άπΟ τiιν πολιτείαν τών Σπαρ

τιατcί:ιν. Έν τούτοις fι Εκ μέρους του διάγνωσις τijς άνάγκης μεταρρυ{}μί· 

σεων άπετέλει άντίδρασιν 8ετικοίi χαρακτfjρος. 0-δσιαστικώς {}ετικώτερον 

ύπi;ρξε τΟ άποτυχΟν μεταρρυflμιστικόν κίνημα, τό Οποίον κατό Ενα περίπου 

αίώνα Ενωρίτερον Επεχείρησαν ύπΟ τΟ Βνομα τών Ζηλωτών οί 8μποροι και 

οί ναυτικοι- μΕ κάποιαν παραλληλίαν πρός τd ύποδείγματα τd Οποία 

προσέφερον αί δημοκρατίαί τcί:ιν Ιταλικών πόλεων 1• "Ο Βησσαρίων, πολιτι· 

κcδτερος τοϋ Πλήflωνος &φωμοιωμένος δΕ tjδη πρΟ; τi)ν Δύσιν, Εβλεπε τήν 

&ναγένν'flσtν είς τi)ν άναζωογόνησιν τfjς οΙκονομίας καl τiiς κοινωνίας έπι τii 

βάσει τόσον τijς παιδείας τfiς Δύσεως δσον καl τfiς προηγμέν11ς τεχνικfiς τ11ς •· 
φαίνεται &κόμη νd 11-θελεν ούτος τi)ν άναγέννησιν κάπως- ίσως κατ· Επί~ 

δ , λ ' , λλ , ~ ' ' ) ' ' (f ρασιν ι τα ικην- απη αyμενην απο την κ .. ασικιστικην μορφοχρατιαν or· 
malismus ), ώς τοUλάχιστον συνάγεται Εκ τi\ς Εκ μέρους του χρησιμοποιή

σεως άπλοϋ γλωσσικοϋ ίδιώματος, Οταν, μετd τiιν u Αλωσιν, άναφέρεται είς 

ζητήματα τών 'Ελλήνων τijς διασπορι'iς '· Τέλος ρηξικέλευ-θος λόγιος, aγνω
στος άτυχώς, μεταφράζει κατ& τΟ Ετος 1450 εtς συyκινητικώς ώραίαν καl 

ποιητικi]ν δημοτικήν γλώσσαν το Ψαλτήριον'. Δέν γνωρίζομεν ί'/ν τiι κείμε

νον τοϋτο προωρίζετο να έξuπηρετήοη τi]ν εiισέβειαν συγκεκριμένης {ίρησκεu

τικfjς Ομάδος και ποίας, η άν ητο άπλfj λογοτεχνικiι &πασχόλησις· άποτελεί 

πάντως τεκμήριον Επι{}υμίας ΕντΟς τοϋ έλληνηιοϋ πνευματικοϋ χώρου {}ρη

σκευτικfjς άναγεννήσεως Εκ τών εσω. 

Είς τt)ν πολύπλευQον Εκείνην άνακαινιστικi)ν βούλ'flσιν Εντάσσονται 

παραλλήλως καl προσπά{}ειαι πρΟς άνανέωσιν τών Εκφραστικών τρόπων τής 

ι Συνοπτικώς βλ. Ο s t r ο g ο r s k y, Gesch. byz. Staates3 425 κέ. Περί τοϋ 
Πλή&ωνος: D. Ζ a k y t h i n ο s, Le despotat grec de Moree, Ι, Paris 1932, 175 
κέ., 11, Athenes 1953, 322 κέ., Τ a t a k i s, Philosophie byzantine 281 κέ., τ ο iί 

α ύ τ ο ϋ, Θέματα χριστιανικής καί. βυζαντινής φιλοσοφίας, • Α-6-fιναι 1952, 183 κέ. 
Β e c k, Theodoros Metochites 125 κέ. Νεωτέρα βιβλιογραφία έν Ο s t r ο g ο r· 
sky 461. 

' Βλ. σ. 3145 . 

s Σ π υ ρ. Λάμπρο υ, Τρε!ς έπιστολσί τοϋ Καρδιναλίου Βησσαρίωνος Εν τfι 
δημοτικfι γλώσσn, Νέος "Ελληνομν. 5, 190Β, 19 κέ., τοϋ αύτοϋ, Παλαιολόγεια 

καi Πελοποννησιακά Δ' 285 κέ., Μ ο h 1 e r, Kardinal Bessarion ΠΙ, 531 κέ. 
4 Κώδ. Vat. Gr. 343 ( R ο b. D e ν r e e s s e, Codices vaticani graeci, ΙΙ 

[ = Bibliothecae apostolicae Vaticanae Codίces χι I ι Roma 1937, 18 ). Πανο· 

μοιότuπον τοϋ φ. 1 r παρd Ρ i u s F r a n c h i d e C a v a Ι i e r i - J ο h a n n e s 
L i e t z m a n n, Specimina codicum graecorum vaticanorum, Berolini et Li
psiae 1929, XVIII, άρι<&μ. 46. Μνημονεύεται καί ύπΟ "tοϋ Η a r ο 1 d R. W i Ι
Ι ο u g h b y, Α unique miniatured Greek Apocalypse, Byzantion XIV, 1939, 
162 κέ. 
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ζωγραφικijς. Δεν έννοώ τi]ν λεγομένην άναγέννησιν τfjς βυζαντινijς ζωγρα· 

φικijς κατ& τοiις χρόνους τών Παλαιολόγων, τfiς όποίας ι:ίναι σαφείς ot χαρα~ 
κτijρες άνελίξεως έκ τών Εσω κατcΧ τΟ πνεϋμα τi)ς yοτ-θικiiς τέχνης, ο-στε τdς 

σποραδικaς έπιδράσεις τijς δυτικfjς ζωγραφικijς ε!ς άνατολικών ζωγράφων 

χειρωνακτικcΧ Εργα' &λλ& τdς έπl τfi βάσει τών τότε Επιτευγμάτων τf)ς δυtt· 

κfjς φυσιοκρατικής ζωγραφικijς συvειδητaς καi ε!ς ϋψηλον καλλιτεχνικον έπί· 

πεδον έπαφaς τfjς βυζαντινijς ζωγραφικijς προς τi]v τελευταίαν. Ύ πενδυμίζω 

δ τι είς τcΧς Εκφράσεις « Ρήγες έν παραδείσφ » τοϋ Μανουi}λ Β' Παλαιολόγου 

καl c ΠJ,άtα\Ιος » τοϋ 'Ιωάννου Εlιγεvικοϋ περι γράφονται γαλλοφλαμανδικd 
Εογα 1 καl Οτι είς τήν έπ" όνόματι τοϋ Μάρκου Εύγενικοϋ φερομένην Βκφρα

σιν Κοιμήσεως "Εφραίμ τοϋ Σύρου περιγράφεται Εργον ίταλικόν, πι{}ανώ

τατα τοσκαvικfjς σχολijς 2• Παρετηρήσαμεν δΕ Οτι αl έν λόγφ Εκφράσεις άντα
νακλοϋν έκδήλωσιν συνειδητης αίσ{}ητικijς στροφi]ς πρΟς τi]ν τεχνοτροπίαν, 

ή όποία ίστατο πρΟς τi]ν φυσικi]v &λή{}ειαν πλησιέστερον η η σύγχρονός των 

βυζαντινi] ζωγραφική. Πρόκειται, ώς i]δη έσημειώσαμεν, περi τijς διειJνοvς 

κατ α τi]ν Sποχi]ν Εκεί ν ην ύστερογοτ-3ικflς τέχνf]ς 8• 

eH γνώμη τοϋ n.αλαιοϋ βιεvναίου tστορικοϋ τijς τέχνf]ς J. Schlosser 
δτι αί Εκφράσεις τοϋ Μανουi]λ Β' Παλαιολόγου καl τοϋ •Ιωάννου Εύγενικοϋ 

&ποτελοϋν άπλώς και μόνον ρrιτορικα γυμνάσματα, κατα τi]ν παράδοσιν τών 

&ρχαίων Ελασσόνων λογίων, καί Ο τι τα κείμενα: ταϋτα μαρτυρϋν μόνον περί 

τfiς εύαισ-ltησίας καl τών καλλιτεχνικών Ενδιαφερόντων τών συγγραφέων των, 

χωρlς τάχα παράλληλον άνταπόκρισιν πρΟς η)ν τέχνην τfjς Εποχfiς των•, 

δΕν άνταποκρίνεται πλέον πρΟς τα ΠQάγματα. Διότι γνωρίζομεν ηδη παρα· 

δε(γματα άβιάστου γονιμοποιήσεως τijς βυζαντινijς ζωγραφικijς έκ τijς δυτι· 

κ~ς 'κοινijς' '· Ε! ναι δε δρδον να ύποιJέσωμεν οτι ή έπαφi] τijς βυζαντινής 
ζωγραφικilς πρΟς τi]v ζωγραφικi]ν της Δύσεως Ε γι νεν είς τΟ &ρ-ιστοκρ~~ικΟν 
περιβάλλον τfjς Κωνσταντινουπόλεως, Οπου είτε Sξ έπιγαμι<$ν είτε δι~ άλλου 

είδους έπαφών, ώς π.χ. αί τοϋ Μανουi]λ Β' Παλαιολόγου,' έκαλλιεργοϋντο 

πολιτιστικαl σχέσεις πρΟς τi]ν Δύσιν 6• Εtς τΟ Παλάτιον τiiς Κωνσταντινου· 

πόλεως ητο δυνατΟν νά Επιδεικνύωνται Εργα παραστατικi]ς άλη{}οφανείας, 

προ'ίόντα δυτικών Εργαστηρίων' εtναι δΕ μάλιστα πι.ftανΟν δη τοιαϋτα Εργα 

ύπi)ρχον Εκεί και πρΟ της έποχiϊς τοϋ ταξειδίου τοϋ Μανουi]λ Β' εtς τfιν 

Δύσιν, όπόitεν έπέστρεψεν ούτος. πλήρης δώρων προερχομένων έκ τiiς 

ι Βλ. &νωτ. σ 321. 
2 Βλ. άνωτ. σ. 3268• "Εκτενέστερον Π άλλα, δν-&" &ν. 
3 Βλ. άνωτ. σ. 314. 
ι S c h 1 σ s s e r, Priiludien 78 κέ. 
5 Παραδείγματα :ιταρό. Π άλλα, S:v{}' άν. 
6 Περί των Επιγαμιών βλ. προχείρως G i 11, έν'fi-" αν., σ. 23 κέ. Περί tών 

άλλων επαφών βλ. &νωτ. σ. 321. 
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Αϋλijς τών Παρισίων ( 1402) 1• Ή λειψανοδήχη π. χ. του Προφήτου Δανιήλ, 

ή περιγραφομένη ύπο του Μανουi]λ Φιλfj ( άπέιJανε προ του /'τους 1341) 
ώς ίσταμένη έπt λεόντων καί χοσμουμένη ύπΟ άγγέλων είς σχημα κοιμωμέ

νων βρεφών i, πι-ltανώτατα i]το Εργον δυτιΚiϊς και Οχι δψίμου ρωμαϊχfiς ij 
βυζαντιν;jς τέχνης. 

Δ. Ι. ΠΑΛΛΑΣ 

1 Schlosser 74, Schlumberger, Byzance et Croisades 1Β4. 
2 Μ α ν ο u ή λ Φ ι λ η, «Είς τψι dπδ μαρμάρου σορδν τοϋ άγlου προφήτου Δανιήλ, 

tσταμένην έπ&νω λεόντων~ έχουσαν δε και dγγέλους έν σχήματι βρεφών κοιμωμένους;; 
(Μ i 11 e r, Ι, 51 άρι~μ. 108 ). 



ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΝ 

ΤΩΝ ΑΙΣΩΠΕΙΩΝ ΜΥΘΩΝ 

Δημοσιεύων είς τi]ν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. Λ', 1960 • 1961, 413 
χέ. βuζαντινΟν άνάγλυφον τοϋ Μουσείου Κοοίνflου με παράστασιν έμπνεu· 
σμέ,•ην, ώς πιστεύω, έκ τοϋ αίσωπείου μ ύ-Βου c Λύκος ίατρΟς » η καl άνα
πτύξεώς του, συγκεκριμένως έκ τοϋ « Συναξαρίου τοϋ Τιμημένου Γαδάρου », 
συνsκέvτρωσα άρι{}μόv τι να παραδειγμάτων, είς τd όποία είκονογραφοϋνται 
αίσώπειοι μϋ{}οι, ώς συμβολ1)ν είς τfιν άποκατάστασιν είκονογραφικοίί κύκλου 

τών αίσωπείων μύ{}ων, εUQύτερον άκόμη, κύκλου είκονογραφίας άφηγή

σεων- παραμυJJιών- μΕ &λληγορ(ας ζώων είς τi]ν βυζαντινi]ν τέχνην. 

Διότι πράγματι 3& εlναι ίδιαιτέρως ένδιαφέρουσα fι διερεύνησις τοϋ πνευ
ματικοϋ κόσμου τοϋ Βυζαντίου άπΟ της άπόψεως τών είκονογραφικών -θεμά· 
των, τΟ: όποία εΙ ναι έμπνευσμένα έκ τών άρετολογικών άφηγημάτων με ύπο

κείμενον &νJJρωπομορφικaς !στορ(ας ζώων. 'Απαντώνται ε!ς ψηφιδωτa δά· 
πεδα (!]δη ε!ς τi]ν πρωτοχριστιανικi]ν έκκλησ(αν τfjς 'Ακυληίας), ε!ς γλυ· 

πτά, ίδίως είς μικρογραφίας και άλλαχοϋ. 

Είς Οσα, σχετικά πρΟς τΟ προχε(μενον αίτημα, παραδείγματα έσημείωσα 

είς τΟ ώ;; άνωτέρω δημοσίευμά μου προσ{}έτω δύο &κόμη: 

1. Μουσείον Κωνσταντινουπόλεως, μαρμάρινον &νάγλυφον ύπ' άρι{}μ, 
848. Διαστάσεις: Mi'jκ. 0,875, πλάτ. 0,275, πάχ. 0,10 μ. Ε!κον(ζονται δύο 
ζώα πρΟς άριστεοά, τΟ πρώτον σαφώς Ονος με τεταμένσν τΟν 8τερον τών 

όπισ{}ίων ποδών του καί, έν &κολουΒί~, λέων- ώς μετ· Επιφυλάξεως πι· 
στεύει δ δημοσιεύσας τΟ άνάγλυφον G. Mendel- συλλαμβάνων δι& τοϋ 

στόματός του τi]ν όπλi]ν τοίί ονου ( ε!κ. 1 ) 1
• Νομ(ζω ο τι είς το άνάγλυφον 

τοϋτο δέν εΙκονίζεται συνή3ης σκηνη άλληλοσπαρασσομένων ζώων, έπειδfι 
είς Εκeίνας ούδέποτε παριστάνονται τι:Χ {}ηρία να άρπάζουν έκ τοϋ άκρου 

ποδΟς τΟ 8ήοαμά των' είς τi}ν προκειμένην δέ περίπτωσιν εΙναι άδιανόητον 

1 G. Μ e n d e Ι, Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzanti.· 
rιes, 11, Paris 1914, 492 · 493 άρι!fμ. 693 ( 848 ). 
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τΟ να dρπάζn δ λέων τΟν Ονον, διd νd τΟν κατασπαράξn, έκ τflς όπλης του. 

Δια τόν λόγον τούτον πιστεύω Οτι είς τΟ ΚωνστανηνοuπολιτικΟν άνάγλυ

φον ύπόκειται, πάλιν, ό αίσώπειος μϋ{}ος «Λύκος ·ίατρός», άλλό μέ τήν δια· 

φορdν δη Εδώ άπεικονίζcται τΟ κύριον Επεισόδιον, δτε δηλαδfι δια τεχνά· 

σματος ό Ονος λακτίζει τΟν λύκον και τοϋ σπάζει τΟUς δδόντας 1• '''Αν τΟ 

ύπό τοϋ Mendel παρεχόμενον σχέδιον τοϋ προκειμένου &ναγλύφου εlναι 

Είκ. 1. Λύκος καί Ονος. Ό&ωμαν. Μουσείον άριft>μ. 8.48. 
(Μ e n d e Ι, Catalogue άρι!fμ. 693 ). 

άξιόπιστον, ό τεχνίτης φαίνεται να παρενόησε τΟ {}έμα τοϋ ποοτύπου του 

.η vd μή ήδυνή8η νά τΟ άποδώση καλώς. ·Επl τοϋ άναγλύφου τflς Κορίν8ου 
είκονίζονται τα άμέσως μετd τΟ λάκτισμα 2• Έκ τi]ς άποκαταστάσεως ούτω 

δύο διαδοχικών σκηνών τοϋ αύτοϋ μύ{}ου συνάγεται Οτι ύπrjρχεν είς τΟ 

Βυζάντιον Εκτεταμένη είκονογραφία του. 

2 ' - " ' '-α Κ' 'λ' ''λ' • cΩς είκονογοαφησιν του αισωπειου μυυου << vων, α εκτωρ και α ω-

πηξιι ( Perry 419 &QιJJμ. 252, Hausrath, ΙΙ, 87 &ριiJμ. 268, Teubuer) πα· 

οουσίασα δύο παραδείγματα: τΟ {}ωράκιον τοϋ Μουσείου Βερολίνου άρι{}μ, 

3250,· άντιπροσωπεϋον παραλλαγήν έκτεταμένην- μΕ τρείς μορφι1ς 5 - και 

έπίκρανον τοϋ Μουσείου Θηβών, &ντιπροσωπεϋον παραλλαγi}ν συνοπτικήν

μ8 μόνον τ ή ν άλώπεκα καi τΟν πετει νόν 4• Tiiς -τελευταίας α11τfiς παραλ
λαγiϊς- μf: τΟν πετει,·Ον έπi τοϋ δένδρου καl τiιν dλώπεκα κάτω- εlχε 

σημειωJJij κατ& το 1910 γραπτόν παράδειγμα έπl τijς έξωτερικjjς βορε(ας 

πλευριiς ναϋδρίου τοϋ Εύαyγελισμοϋ παρd τα τότε χωρία·, Λιβεοιi και 

Καπf • κιοϊ τfίς Ροδοπόλεως παρ& τi]ν Τραπεζούντα ( ε!κ. 2) 5• Ε!ς το πον· 
τιακον παράδειγμα διεξάγεται μεταξv τών δύο ζώων δ έξiiς διάλογος: Ά λώ· 

π η ξ: <<Κατά{Jε, δέσποτα, άπο έκ(εί) (κ)( at} ε.Jχ(ή)σουιι.- Πετεινό ς: 

1 Αίσώπειοι Μίίftοι Perry 395 άρι{}ομ, 187, Η a u s r a t b ΙΙ 19 άρι{}μ. 198 
Teubner. Πρβλ. "Επεt. "Et. Βuζ. Σποuδ. Λ', 1960·1961, 4162 (Δ. Π άλλα ς). 

2 Πάλλας 421. 
s Αίιt. 424 είκ. 4. 
4 Αίιt. 424:- 425 είκ. 5. 
5 'Α β ρ ο κόμη ς Ε. Τ σ α κάλω φ, Βuζαντινόν ναύδρων παρά την Τραπε· 

ζοϋνtα1 Byz. Zeitschr. 19 1 1910 1 120 ·121 σχέδιον έπί της σ. 121. 
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Ι<Φοβούμ{αt) σε, κ{ύ)ριο &λεπέ, πολ{λ)aς καν6νας lχ{ε)ις>>. Ή δημοσιεύσασα 
' ., 2. ' 'δ 'Αβ ' Ε Τ 'λ 'δ ' , ' ' το ως uνωτερω σχε ιον ροκομη . σακα ωφ συνε εσε το περιεχομενον 

του πρΟς τΟν μϋ3ον προφανώς «~Έριφος έπl δώματος έστWς κal λVκος» 1 -

«Λύκος χαί άμνό; », λέγει, έννοοϋσα πιίlανώς τΟν μίίtιον «Λύκος καl αίξ» 

Perry 382 dριitμ. 157, Hausrath, Ι, 188 dριitμ. 162, Teubner. Προφανώς 
Εχομεν έδώ μετάπτωσιν του αίσωπείου μύ.flou «Κύων, &λέκτωρ καt άλώπηξ » 

ΦόΕ ΟΥΜeGΒίίΪΡΪδf!Μ !Ίf! 
- I f •• 

ΠOΛiiDΊciiJNONί1G6XIC. 

~rtTflE6λ6G!ΊOTfliJΠO 
' .. 

IJKHCBYXI 
c 

ΟΥ. 

Είχ. 2. "Αλέκτωρ καί άλώπηξ. Γραπ'tfι παράστασις είς έκκλησίαν τοϋ Πόντου. 
(Τ σ α κάλω φ, Βy::ι.:. Zeitschr. 19, 1910, 121 ). 

είς άρετολογικΟν άφήyημα, ώς συνάγεται έκ τοϋ Ο τι ό διάλογος άπεμακρύν{}η 

άπΟ τήν αϊσώ:τειον ρίζαν του. Είς τΟν αtσώπειον μϋ8ον γράφεται: «Κατάβηθι 

δέ, δπως l}.σωμεν τΟ:ς νvκτερινάς ιfJδiις κal σvνεvφρανθώμεν άμφ6τεροι».

(('Άπελθε, φfλε, κάτωθεν πρΟς τήν ρtζσ:v τοV δένδρου κal φώνησον τΟν παρα~ 

μονάριον, δπως κροvσn το ξύλον» ( Perry 419 &ρι{}μ. 252, Hausrath II, 87 

καt 268 ). Ή έσωτερικi} γραπτi] διακόσμησις τijς ποντιακijς έκκλησίας ή το 

χρονολογημένη είς το i!τος 1403/1404, δεν ε!ναι δμως βέβαιον δτι καt ή 

eξωτερική, συγκεκριμένως το περt οό ό λόγος ζωγράφημα, δύναται νι\ dνα· 

x.-fl"ii είς τΟ Ετος τοϋτο. 
Σχετικώς πρΟς τ-ήν είκοvογραφίαν τοϋ έν λόγφ μύθου σημειώνω Οτι είς 

τΟ έπίτιτλον τοϋ Εύαγyελίσυ Ίβ'Ι]ρων 5 φ. 219α δ πετεινΟς και ή άλώπηξ 
ζωγραφοϋνται άντωποt έκατέρωitεν φιάλης 2 • Νομίζω Οτι είς τΟ παράδειγμα 

τοϋτο ύπόκειtαι ή συνοπτικ-ή παραλλαγ-ή τijς είκονογραφίας τοϋ μύθου, τοίi 

Οποίου δμως Εδώ Εχει έκnέσει τΟ περιεχόμενον, μετατραπέντος τοϋ θέματος 

είς &πλοuν διακοσμητικον σχijμα (μοτίβο). 

ι Πρβλ. Π άλλα ν, εν&' άν. 425 χέ. 
2 Α. Ξ u γ γ ο π ο U λ ο υ, "Ιστορημένα ε-όαγγέλια Μονfjς Ίβήρων • Αγίου 'Όρους, 

"Α!Ηjναι ( 1932 ), 9 άρι{;μ. 36. Πρβλ. 'Ιβήρων 55 φ. 70α ( αύτ. πίν. 67). 
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3. Είς το μνημονευ38ν δημοσίευμά μου, έπιχειρήσας νι\ έξηγήσω τi]ν 

έπt ίιπερδύρου παράστασιν Ονου έπt τfί βάσει τίόν δοξασιών περl τfjς δαιμο· 
νικijς φύσεως τοϋ ζώου τούτου, ώς άποτρόπαιον, έπεκαλέσδην καl τήν ψηφι

δωτήν παοάστασιν Ονου έν Djemila, συνοδευομένην ύπΟ τijς μαγικοϋ πεQιεχο
μένου έπιγραφi'jς ΝΙΚΑ ( Asinus NICA) 1• Ώς ι'Jπόμνημα, διι\ τi]ν κατανόη· 

σιν της παραστάσεως έκείνΥJς, προσάγω τΟ άκόλουflον κείμενον έκ μαyικοϋ 
παπύρου: «ΛαβWν πλινθ{ον ώμdν χαλκιp γραφε{φ χάραξον δνον τρέχοντα» 2• 

Δ. I. ΠΑΛΛΑΣ 

1 Π άλλα ς, έν{}' άν. 447 χέ, εtχ. 16. 
2 Κ a r 1 Ρ r e i s e η d a n z, Papyri graecae magicae, Ι, Berlin 1928, 178 

στίχ. 3255. 



ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΩΤΉΡΙΟΥ 

( 1881-1965) 

Μετ& μακριiν νόσον άφijκε τΟ παρελ80ν Ετος τΟν μάταιον τοϋτον κόσμον 
τελευταίος τijς παλαιiiς φρουρiiς τών 'Ελλήνων βυζαντινολόγων ( Βέη, 'Αμάν
του, Κουκουλs) δ καf!ηγητi]ς καl άκαδημαϊκος Γεώργιος Σωτηρ(ου, έπl 
μακρα μsν ~τη διδάξας τi]ν Χριστιανικi]ν άρχαιολογ(αν έν τfi ΘεολογικΌ 
Σχολiί ~ Αθ't']νών, Ομοίως δf: καl διευ3ύνας, μεγαλύνας καl άγαπήσας τΟ Βυ· 
ζαντι,•Ον Μουσείον τών ~Α-θηνών ( Οπερ έκ τών άπιθάνων χώρων Οπου εlχε 
παραρριφ{Ηi, έγκατέστησεν αύτΟ μεγαλοπρεπώς εϊς τΟ μέγαρον τi]ς Δουκίσ· 
σης τijς Πλακεντίας) καl δια πολλών άνασκαφών καl άναστηλώσεων ( • Α γ. 
Δημήτριος Θεσσαλον(κης) η έρευνών ( Σινii) δοξάσας τi]ν πάτριον έπιστή
μην καl δι~ αύτijς η)ν •ορ&όδοξον Θεολογίαν, είς Ίlν ό άείμ,·ηστος πρωτί· 

στως εf}ήτευεν . .,Ετυχε δ' ίσως καl πικρίας να δοκιμάσu ( καl έξ &χαρ(στων 
συνεργατών), &λλ' ηϋτύχησεν εχων Πf1QCι τΟ πλευρόν του δια βίου έλλόγιμον 
σύζυγον καl βοηftόν, τα αύτα ώς έκείνος Εχουσαν διαφέροντα καl παραστα
-8είσαν καl είς τi)ν άκμi)v και είς τΟ δύσκολον αϋτοϋ γfιρας. 

eo άείμv. Σωτηρίου ύπi;ρξεν Εκ τών πρώτων συμβούλων τijς eΕταιρείας 
Βυζαντινώ_ν Σπουδών καl τών πρώτων συνεργατών τfις Έπετηρίδος αύτfις, 
είς 1\ν παρείχε τας συμβολας αύτοϋ τακτικώς, Εως ού άπερρόφησεν αύτΟν 
ή Χριστιανικiι ~Αρχαιολογική eΕταιρεία, τfις δποίας ύπijρξεν Επί Ετη Γεν. 
ΓραμματεVς καί, μετd τΟν 3άνατον τοϋ Ν. Βέη, καl Πρόεδρος, πάντως δΕ ή 
ψυχή, δργανών καί τας διαλέξεις καί ανακοινώσεις τοϋ σωματείου τούτου. 

Καf!ρέπτης τijς έπιστημονικi'jς δραστηριότητος αiιτοϋ εtναι η βιβλιογρα
φία τri)ν δημοσιευμάτων του ή τυπω{}είσα είς τΟν τελευταίως κυκλοφορη
f!έντα τέταρτον τόμον ( 1964- 1965 ), σσ. ια'- κδ', τοϋ « Δελτ(ου τijς Χρι
στιανικijς 'Αρχαιολογικiiς tΕταιρείας », Ον τΟ Εν λόγφ σωματείον προώριζε 
μ8ν ώς &φιέρωμα εν ζωίί, εδωκε δ~ ώς έπιμνημόσυνον μετα 8άνατον τόμον. 
Εtχε δs τιμηf!ίj δ άείμνηστος καf!ηγητi]ς καl διεf!νώς καl fιγαπiiτο έν 'Ελ
λάδι και δια τό εϋχαρι καl &γα8όν τοϋ χαρακτfιρος του καί τήν dκραν εύγέ
νειαν και προ{}υμίαν πρΟς τοVς όμοτέχνους. 

Ν. Β. Τ. 

1-7-1966 

S:EVERIEN SALAVILLE 
(1881-1965) 

Την 26ην Όκτωβρ(ου 1965 έκοι,_ιήf!η έν Κυρ(φ έν 'Αf!ήναις δ παλαιος 

έφημέριος τi'jς ένταϋliα Γαλλικijς Πρεσβε(ας άσσομπσιονιστi]ς πατi)ρ S. 
Salavi11e, i!νι'!ερμος φ(λος τi'jς 'Ελλάδος καl τijς μεσαιωνικίjς f}μών f!εολο

γ(ας έργάτης.'Ο πατi]ρ Salaville άπεβίωσεν ε!ς ijλικίαν 84 έτών, άφοϋ κατα 
τα τελευταία δέκα ετη ύπέφερε τούς δψθαλμούς καl είχεν &ποσυρι<tij τfις 

δράσεως ε!ς το έν Ψυχικψ παράρτημα τοϋ Institut Franςais d'Etudes 
Byzantines τών Παρισίων, δπερ εtχεν Εδώ ίδρύσει. 

Ό άποf!ανrον βυζαντινολόγος εlχε προδιατελέσει καf!ηγητi]ς έν Ρώμυ 

και ητο μέλος διαφόρων 'ιδρυμάτων καί Εταιρειών. ΠρΟς τιμήν του είχεν 

έκδοf!i'j δ XVI τόμος ( 1958) τi'jς Revue des Etudes Byzantines ως 
« Melanges Severien Salaville », οποu έν σσ. 15- 17 έδημοσιεύf!η καi 

κατάλογος τών εργων του, πολ?,& τών δποίων έφάνησαν εtς τΟ τδιον περιο· 

δικΟν η τΟ προκάτοχόν του « Echos d~Orient »και είς ηlν ΕΕΒΣ, τι να δ€ 

καl αiιτοτελώς, ως 1) Liturgies orientales, Παρ(σιοι 1932 ( άγγλ. μετάφρ. 
1938 ), 2) La Messe Ι- ΙΙ, αύτόf}ι 1942, 3) Νικολάου Καβάσιλα, 'Ερμη
νεία τijς f!είας Λειτουργ(ας ( 1943, Sources Chretiennes 4) κ.α. Μετa τοϋ 
συνεργάτου του Ε. Dalleggio έξέδωκε τα Karamanlidika, βιβλιογραφικi]ν 
συναγωγt)ν τών τουρκικών βιβλίων τών τυπω8έvτων δι" Ελληνικών χαρα~ 

κτήρων (Ι, Άf!i'jναι 1958 ). 
Πράος χαρακt.ΥlQ και &πέριττος (~ς άν-θρωπος ούδέποτε παρέσχεν άψΟQ"' 

μας δυσαρεσκειών καί άντεγκλήσεων η Ε:πέδειξεν αύστηρότητα και κακότητα, 

ούχl &συνήθη εϊς ίερωμένους τιvdς μελετητάς. 

Ν. Β. Τ. 

8DBTHPΙJ; 13ΤΑΙΡΒΙΑ.!; ΒΥΖΑΝτΙΝΟΝ ΣΠΙ:1ΥΔΟΝ '"'Bτcc ΑΔ' 22 



ΜΙΧΑΗΛ Θ. ΛΑΣΚΑΡΙΣ 

( 1902-1965) 

• Αναλαμβάνων έκ νόσου καl έγχειρήσεως, η όποία τΟν εlχε σωματικώς 

καΙ ψυχικώς καταβάλει, αΙφνιδίως την 7ην Νοεμβρίου 1965, &πέ{}ανε καί 
τ1}ν έπομέ,·ην έκηδεύ8η έν • Αθήναις ό όμότιμος κα3ηγητi}ς τοϋ Πανεπιστη· 
μίου Θεσσαλονίκης καί γνωστος βαλκανιολόγος !στορικος Μιχαηλ Θ. Λάσκα· 
ρις. Ούτος έγενν~{}η έν Κεοκύρ11 το 1902. ~χων δΕ σύμφυτον &ναπηρίαν τi'jς 
χειρός, ή όποία έπέδοασεν είς τήν διαμόρφωσιν τοϋ χαρακτηρnς του, άνε· 
τράφη καl έσπούδασεν ίδιοτύπως, τός μΕν γυj..ινασιακ&ς σπουδ&ς τελειώσας 
έν Βονωνίq, τας φιλολογικ&ς έν Zagreb καl μετεκπαιδεύσεως τυχΟΟv έν Γαλ· 
λίq.. Εύφuέστατος, εύκίνητος, γλωσσομα{}έστατος, μΕ σπανίαν ένημέρωσιν, 
Εχων τΟ εύεργέτημα να εtναι έκ μητρΟς πρώτος άνεψιΟς τοϋ • Ανδρέου • Αν
δρεάδου, τfi συστάσει τούτου προσελήφ{}η το 1926 ώ; ~κτακτος κα{}ηγητfις 
τi]ς νεοσυστάτου τότε Φι.λοσοφικής Σχολfις Θεσσαλονίκης, Οπου έδίδαξε κατ' 
άρχdς ίσtοQίαν τών Βαλκανικών Λαών, άπΟ δΕ τοϋ 1939 ώς τακτικΟς Μεσαιω· 
νικην 'Ιστορίαν. 'Η δραστηοιότης του ομως ταχέως έξηντλ~{}η έκ των συνή· 
{}ων άντιξοοτήτων ά; συναντοϋν οί εύαίσftητοι πανεπιστημιακοι διδάσκαλοι, 
διο καΙ ενωρiς ( 1959) &πεχώρησε τi'jς ί!δρας καί εσχόλαζεν εΙς 'Α{}ήνας, 
μετa χαρίiς μΕν βλέπων την εδραν περιελilοiίσαν εΙς τον διάδοχόν του κ. Μ. 
'1. Μανούσακαν, άδύμως δ. Sχαιν και δυσπίστως πρΟς τήν Sξέλιί;ι.ν των Sπι· 
στημονικών πραγμάτων. 

'Ο Μ. Λάσκαρις ώς σλαβολόγος εδημοσίευσε πλη{}\Jν άρ{}ρων, δι' ών 
πολλάκιc έπληροφόρει περl τών έν τϋ Βαλκανικii έπισJημονικών έρεuνών, 
διαφόρ~υς μικράς πρωτοτύποuς &λλ' έμβρι{}είς μελέτας, ώς καί διπλωματικa 
και άλλα ογγραφα, aλλο{}εν καί έξ 'Αγίου Όοους ( χρυσόβοuλλον 'Ιωάννου 
Άσιlν Β' ύπΕρ τijς μονiiς Βατοπεδίου, Σόφια 1930. Actes serbes de Vato· 
pedi, 1936 κλπ. ). ΤινΕς τών έρyασιών του &ναφέρονται καi εΙς την Νεοελ· 
ληνικην !στορίαν, τάς έλληνοσερβικάς σχέσεις κλπ. 'Αξιόλογος καί η έν 
μεταφράσει iiκδοσις τi'jς Αύτοβιογραφίας τοiί Ίω. Καποδιστρίου ( 'Α{}ijναι 
1940 ). Την μετά τοiί Λ. Βρανούση έπιχειρη{}εiσαν ~ρευναν των Ισπανικών 
άρχείων δΕν SφεQεν είς φώς. 

'Η διδασκαλία τοiί Λάσκαοι εν τψ Πανεπιστημίφ Θεσσαλον(κης &πε· 
τυπώ-θη είς δύο τομίδια, άτινα ύπΟ τόν τίτλον Άνατολικόν Ζήτημα 1800 .. 
1923 έξεδό{}ησαν έν Θεσσαλονίκη &ντιστο[χως τι'Q 1948 καt 1955. Αί δ' έρ· 
γασίαι του ( 87) μετά πλ~{}ους βιβλιοκρισιών ( πλfιν τών άρ{}ρων) κατεγρά· 
φησαν ύπΟ τοϋ ίδίου είς άναγραφi]ν ύπΟ τΟν τίτλοv «Δημοσιεύματα έν 

Ά3ήναις 1960 ». 
Ν. Β. Τ. 

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

( 1881-1966) 

Την 22αν Φεβρουαρ(ου 1966 1] έλληνικη νομικη οΙκογένεια ε{}ρ~νησε 

τfιν άπώλειαν ένΟς μεγάλου νομοδιδασκάλου, τοϋ Κωνσταντίνου Τριαντα· 
φυλλοπούλου, κα{}ηγητου τοiί Πανεπιστημίου 'Α 3ηνών, μέλους τi'jς 'Ακαδη· 

μίας 'Α{}ηνών καί πολλών διε{}νών σοφών έταιρΕLών. 

Ή συμβολη τοiί Κωνσταντίνου Τριανταφυλλοπούλου ε!ς την προαγω· 
γην τi'jς έλληνικi'jς νομικijς επιστ~μης δπi'jρξε μεγαλειώδης εΙς ολους τοvς 

τομείς, είς τi)ν έρμηνείαν τοϋ ίσχύοντος δικαίου, είς τΟ συγκQιτικΟν δίκαιον, 

ε!ς την φιλοσοφίαν καΙ εΙς την ίστορ(αν τοiί δικαίου. ΚαΙ εtναι πολλαί αί 

μεγάλαι η μικραί μελέται του, αϊτινες άφοροϋν είς τοiις τομείς αίιτΟ'Uς τijς 
έρεύνης τi'jς έπιστ~μης τοiί δικαίου. 

Ε!δικώτερον εΙς τfιν ίστοοίαν τοiί δικαίου, η συμβολη τοiί Κ. Τ. ί!πi'jρ· 
ξεν Ιδιαιτέρως aξιοσημείωτος. Ό Κ. Τ. ί!πi'jρξεν ό πρώτος "Ελλην νομικος 

οστις εχοησιμοποίησε την μέ{}οδον τi'jς &ναζητήσεως τών παρεμβλημάτων 
είς τό ίουστινιάνειον δίκαιον, την μέ{}οδον αiιτήν, fι όποία, ώς γνωστόν, 
παλαιότερον ~φ{}ασεν ε!ς ί!περβολάς, την δποίαν ομως ό Κ. Τ. έχρησιμο· 
ποίησε μ• έπιτυχίαν καί φειδcΟ είς τi)ν μελέτην του περί τijς condictiO 
incerti, τfιν έκδο8είσαν τΟ 1907, ώς &ποτέλεσμα τών εύρυτέρων σπουδών 
του ε!ς Γερμανίαν κατά τά ~τη 1903 ·1907. Πέραν ομως αύτοiί ό Κ. Τ. 
ύπi)ρξεν Επίσης ό πρώτος δστις Εvραψεν εϊς τ1ιν •Ελλάδα είδικηv μελέτην 
δια τfιν σημασίαν τi'jς παπυρολογίας (το 1908 ), μελέτην την οποίαν επεδο· 
κίμασεν δ Κ. Krumbacher, έν Byzantinische Zeitschrift, τόμ. 18 ( 1909) 
250 έπ. καί δ Α. Vasiliev, έν Vizantijskij Vremennik, τ6μ. 15 ( 1908) 
507, 'Εν συνεχεί11 <δημοσίευσε την σημαντικην μελέτη ν του περί τi'jς Lex 
Falcidia (το 1912 ), ή όποία fiπi'jρξεν η πρώτη σοβαοά μελέτη βυζαντινού 

δικαίου εΙς τfιν 'Ελλάδα μΕ χρησιμοποίησιν των νεωτέρων με{}όδων έρεύνης 
τijς νομικijς βυζαντινολογίας. 'Αργότερον η.ολού{}ησαν και πολλαi aλλαι 

μικρότεροι μελέται του, άφορώσαι ε'ίς τΟ βυζαντινόν καl τό μεταβuζαντινόν 
δίκαιον, Οπως λ. χ. « ιΕλληνικαL νομικαί 'ίδέαι έν τφ Βυζαντινι'ρ Δικαίφ » 
( 1953 ), c Ό • Αρμενόπουλος και ή νομικfι σκέψις εiς την Θeσσαλονίκην 

κατά τον 140V α!ώνα » ( ι 960 ), «'Ιεραρχία νόμων καΙ Βυζαντινον Δίκαιον" 
( 1961 ), « 'Αρχαία ζητ~uατα συγχρόνων νόμων» ( 1963 ), ώς και πόλλαt 
άλλαι μελέται του έπl τοϋ άρχαίου έλληνικοϋ δικαίου, τοϋ δικαίου τών έ{Η· 
μων, τi'jς Έλληνικiϊς 'Επαναστάσεως του 1821 κλπ. Εtς ολας τaς μελέτας 
του αύτ&ς ό Κ. Τ. Επέδειξε σκέψιν πρωτότυπον, τάλαντον tστ-ορικοϋ καί ίστο

ριοδίφου, φαντασίαν καl σοφίαν. ΜΕ τ&ς μελέτα~ του δ' αύτ&ς δι ήγειρε τ1ιν 
aγάπην πολλών μα6ητών του προς τfιν !στοοίαν του δικαίου καΙ ε!δικώτε· 

l 
----------------------------------------~ ...................................... ... 
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ρο ν πρΟς ηΊν fρευ να ν τfiς ίστορίας τοίί έflνιχοϋ δικαίου τών ς Ελλήνων άπΟ 

τών άρχαιοτέρων χρόνων μέχρι σ-ήμερον. 

"Αν Ομως ό Κ. Τ. &ποτελεί στα8μ0ν είς την νεωτέραν έλληνικην νομι

κi]ν έπιστήμην, τοϋτο όφείλεται είς τi}ν εύρύτητα τi;ς έπLστημονικi)ς του 

έρεύνης καl είς τi)ν γοητείαν τfjς διδασκαλίας του. 

•Ως πρΟς τfιν εύρύτητα τf}ς έπιστημονικiiς του σκέψεως άρκεί νά ση· 

μειω-θ'fi τό έκτεταμένον έρμηνευτικόν του Εργον έπt τοϋ ίσχύοντος δικαίου, 

αί σοφαί παρατηρήσεις του είς τΟ συγκριτικΟν δίκαιον καί fι ίσχυρά του 

συμβολi} εtς τi}ν &ναζωπύρησιν τijς φιλοσοφίας τοίi δικα(οu ε!ς τi}v 'Ελλάδα. 

cΩς πρΟς τό σuγκριτικΟν δίκαιον, καίτοι είχε σπουδάσει εϊς γερμανικά 

Πανεπιστήμια, Εν τούτοις ητο -&αυμαστfις τοϋ γαλλικοϋ δικαίου καl τijς 

δράσεως τi'jς γαλλικijς νομολογίας. Ώς προς τi}ν φιλοσοφίαν τοίi δικαίου ήτο 

όπαδός της νsοκαντιανiϊς σχολfjς, ητο Ομως καl βαtJVς γνώστης τi;ς άρχαίας 

έλληνικiiς φιλοσοφίας. Τέλος ώς προς το !σχίiοv δίκαιον, ,j δύναμίς του άπε· 
δsίχ{}1J κυρίως sίς τΟ δίκαιον τών Ενοχών, τΟ όποίον fιρμήνευσεν είς εν ftαυ· 

μάσιον βιβλίον του καl τό όποίον Βπίσης διετύπωσεν sϊς dρftρa είς τΟν 

tσχύοντα Άστικον Κώδικα τijς 'Ελλάδος, τοίi όποίοu ύπijρξεν άκριβώς ό 

συντάκτης τοϋ βιβλίου περl ενοχών. 

Γοητευτικος διδάσκαλος &πο τijς πανεπιστημιακijς του ί!δρας, ύπijρξε 

και γοητευτικος ομιλητής, έπ(σης δε και γοητεuτικος συζητητής. Τi)ν yοη· 

τείαν του αύτfιν διετήρησεν άκμαίαν μέχρι τέλους τοϋ μακροϋ βίου του, κατ& 

τ1)ν διάρκειαν τοϋ όποίου άπέκτf)σε μα-&ητάς κai φίλους, ot όποίοι Ολοι τόν 
~ , , , ~ ~β e ' ,, Δ δ ' ' ' Τ' δ δ ' ' ηγαπων και τον εσε οντο ως τον μεγαΛΟν ι ασκαΛΟV των. ον ι ασκαΛον 

δ" αύτΟν dπώλεσsν όριστικΟΟς fι έλληνικfι νομική έπιστήμη. 

ΠΑΝ. Ι. ΖΕΠΟΣ 



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΟΥ ΛΗΣ 

(1927-1966} 

·Εvψ παρεδίδοντο εϊς τό τuπογραφικΟν πιεστήριον αί τελευταίαι αύται 

σελίδες τοϋ παρόντος τόμου, άνεστάλη ή έκτύπωσίς των, διά να προστεftiί τΟ 
πικρότατον άγγελμα έvΟς άπροσδοκήτου {}ανάτοu: Ό Γεώργιος Χρ. Σούλης, 

ήλικ(ας μόλις 39 έτ&ν, είς την πλήQη άνάπτυξιν τijς δραστηριότητός του, 
άπέι'Ιανεν αίφνιδtως έκ καρδιακ;jς προσβολijς! Ό ι'Ιάνατος, χωρlς καμμ(αν 

ποοειδοποίησιν, τΟν έξάπλωσε νεκρόν εtς τό κατώφλι τοϋ σπιτιοϋ του τήν 

18ην Ίουν(ου 1966 είς Berkeley τijς Καλιφορν(ας. Την 24ην του μηνος δλ(· 
yοι σuγγενείς, συνάδελφοι καί φίλοι, Ομογενείς και ξένοι, τΟν έκήδευσαν εϊς 
Νέαν Ύόρκην. την !Μαν ήμέραν είς Άι'Ιήνας και 'Ιωάννινα ο! έδ& συγγε· 

νείς καl φίλοι τΟν προέπεμψαν μS εvα τρισάγιον ... 
Κεραυνοβολημένος άπΟ τfιν εtδησιν ό γράφων μόλις κατορθώνει σήμεοα 

να χαράξτι δλ(γας γραμμάς. 'Αναπολεί τον άδελφικον φιλον, τον συμπατριώ· 

την, τΟν συνάδελφον, τΟν άyνόν ~Ηπειρώτην, τΟν μετοιόφρονα σοφόν, πού 

εtχε τf)ν άπλότητα παιδιοϋ καl τiιν σεμνότητα έφήβου- &ναπολεί καl άδυ· 

νατεί νd πιστεύσn Οτι συντάσσει νεκοολογίαν ... 
Ό Γεώργιος Χρ. Σούλης εlχε γεννηι'Ιij είς 'Ιωάννινα την 4ην Ίανουα· 

ρίου του 1927. Υ!ος του γυμνασιάρχου Χρ(στου Σούλη ( 1892 ·1951) και τfίς 
Χριστ(νας (το γένος Τσ(ρκα) άνετράφη με ολην την στοργην και την έπιμέ· 

λειαν γονέων άφαισιαιμ6·αιν είς τά ίδανικά τi;ς προκοπiiς καί είς τiιν διακο· 

νίαν τοϋ κοινωνικοϋ συνόλου. 'Ό πατέρας του, άνώτερος έκπαιδεuηκός μεγά

λου κύοους, φωτισμένος άνθρωπος μf εύρύτερα ένδιαφέροντα, &ναδιφητ1)ς 

καl μελετητfις τοϋ ίστορικοϋ παρελ6όντος της πατρίδος του, συγγραφεύς, 

πνεuματικΟς καl κοινωνικΌς παράγων τοϋ τόπου &καταπόνητος, ύπi1ρξε δια 

τΟν u!Ον τό ζωντανόν παράδειγμα καl τΟ πρΟτυπον. ΜικρΟς &κόμη μαθrι
τiις ό Γιώργος εtχεν άρχίσει νά περιεργάζετα·t, νd ταξινομij και ν' &ναδιφa 

τa β ι βλ(α και τα χαρτια της πατρικ;jς του βιβλιοι'Ιήκης. Τελειόφοι τος γυμνα· 

σ(οu εtχεν ijδη διαμορφωΜi εtς είδικευμένον έQεuνητην τi'jς νεοελληνικijς 

φιλολογίας καl ίστορίας. 'Ήμουν ί]δη φοιτητής, Οταν Εκείνος €τελείωνε τΟ 
γυμνάσιον· ή έχι'Ιρικη Κατοχη μιjς εfχε και'Ιηλώσει ε!ς την γενέτειραν· παρη· 

γορ(α μας και καταφυγη ή βιβλιοι'Ιήκη 'του πατρός του, το βιβλιοπωλείον 

του θείου μου, αt άτελεύτητοι συζητήσεις, τα μεγάλα Ονειρα διά τΟ μέλλον. 

Καλοκάγαι'Ιος ό πατέρας του με έπέπληττε δίjι'Ιεν, διότι παρασύρω τον υ!όν 
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του είς τΟν άγονον δρόμον της παρελ3οντολογίας, Ε\'ψ κρυφd: μας εκαμά
ρωνε και ένει'Ιάρρυνε τας επιδόσεις μας. Ό 'lδιος αλλωστε έτέι'Ιη επι κεφαλiiς 

της σuντακτικi]ς έπιτροπijς τοϋ περιοδικοϋ « 'Ηπειρωτικ& Γράμματα», τi)ν 

8κδοσιν του όπο(ου έπεδιωξε και άνέλαβε το 1943 ε!ς 'Ιωάννινα ί!νας ομιλος 
νέων (μΕ άQχισυντάκτην -ι:όν ύποφαινόμενον ). Εiς τΟ περιοδικΟν έκείνο 
~καμε την πρώτην έμφάνισ(ν του- 17 μόλις έτ&ν τότε- δ Γεώργιος Χρ. 

Γεώργιος Χρ. Σούλης ( 1927 · 1966 ). 

Σούλης με το μελέτημά του Ό Ψαλiδας κα! τό γλωσσικό ζήτημα ( Ήπειρ. 
ΓQάμμ., τευχ. 2, Φεβρ. 1944, σ. 84 • 88) και με αλλα Ιστορικά, βιβλιογρα· 

φικα κα\ φιλολογικa έραν(σματα, δε(γματα γον(μου φιλοπον(ας, άρτ(ας ενη· 

μερώσεως καl πρωtμου ώριμ6τητος. 

Μετά τi)ν άπελευitέρωσιν ό Γεώργιος Σούλης Ενεγράφη καί έφοίτησεν 

είς την Φιλοσοφικην Σχολην του Πανεπιστημίου Άι'Ιην&ν. Διεκρίι'Ιη ε!ς τας 

φροντιστηριακ&ς &σκήσεις, άλλ• αί αt{}οuσαι διδασκαλ(ας, πλήν Ολίγων έξαι· 

ρέσεων, δΕν τΟν εϊλκuσαν. ΤΟν άπερρόφησαν τά σπουδαστήρια, α! βιβλιο{}Υj~ 

και καί τα άρχεία, τα παλαιοβιβλιοπωλεία, τd vοαφεία τών περιοδικών, τα 

τυπογραφεία, οί κύκλοι τών λογίων καl των Επιστημόνων της πρωτευούσης. 

Πρl ν όλοκληρώσn τόν κύκλο ν τών σπουδών του είς • ΑΒήνας, άνεχώ~ 

ρησε κατ α το 1947. 1948 είς Ή νωμένας Πολιτε(ας τiiς Άμερικijς, οπου τον 
€περίμεναν στοργικοί συγγενείς, άδελφοt τi;ς μητο6ς του. Ένεγράφη κατ• άρ· 

χας καl έφο(τησεν ε!ς το Tu!ts College των Η.Π.Α. 'Αλλεπάλληλοι fιπο· 
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τροφίαι καί τιμητικαl διακρίσεις τοϋ Εδωκαν τi)ν εϋκαιρίαν ν,Ο: συμπληρώσ11 

τιΧς σπουδάς του είς τα μεγάλα πανεπιστήμια τfiς Columbia καl τοίί Har
vard. Είς τό πανεπιστήμιον τοϋ Harvard &νεκηρύχι<)η Διδάκτωρ. 

Ά ναχωρών έξ Έλλdδος ό Σούλης i)το !]δη Ι!νας σχηματισμένος έπιστήο 

μων, δυνάμενος να κινηftfi άνέτως είς τα βυζαντινά, μεταβυζαντινα καl νεοελ

ληνικι:Χ {}έματα ίστορίας, φιλολογίας κλπ. Είς τiιν ~ Αμερικ1)ν δι'ηύρuνε τι:Χς 

σπουδdς του προς τi}ν βαλκανιολογίαν καi τi}ν σ),αβολογίαν. Άπο μικρος ε!χε 

τΟ τάλαντον τiiς yλωσσομα-8είας. τα άyγλικά, τd γερμανικά, τα γαλλικά, τΟ: 

ίταλικι:Χ τα κατείχε σχεδΟν πρlν μεtαβij είς Άμερικήν. Έκεί ΕξοικειώΗη μΕ τά 

ίσπανικα καl τα ρουμανικά, καl επεδόf}η είς την έκμάf}ησιν τών σλαβικών 

γλωσσών : ρωσσικά, σερβικά, βουλγαρικά, τσεχικd κλπ. ·Ακόμη και τd τουρ
κικά, κaflO:ς και τά ούγyρικά η τ& άλβανικά, δΕν τοϋ ήσαν τελείως άπρόσιτα. 

Χαλκέντερος και ά.,κητικός, Επεδόflη μΕ άκόρεστον &δηφαγίαν είς σπουδ&:ς και 

Ερεύνας. ~Ενωρίτατα δ8 παρέσχε δείγματα τiiς πολυγνωσίας του και τiiς Ενη

μερώσεώς του είς τα δέματα τfiς βαλκανιολογίας :καl τfiς σλαβολοyίας μΕ τας 

πρώτος βιβλιοκρισίας ποiι έδη μοσίευσεν ε!ς τi}ν 'Επετηρίδα τijς 'Εταιρείας Βv

ζαντινwν Σποvδwν (τ. 19 τοϋ 1949) καί τi}ν 'Αθηνίiν (τ. 54, 1950 ), καl!ιlις 

καί μs τα μελετήματά του περί Σερβοκρατίας εν Θεσσαλί~ ( ΕΕΒΣ 20, 
1950 ), περi Στεφdνου ΔουσΟ:ν ( ΕΕΒΣ 22, 1952) κ.α. Παραλλήλω;, !χνη· 
λατών άρχεία καi κατάλοιπα ~Ελλήνων και φιλελλήνων τfiς 8 Αμερι:κiiς, &να

διφών παλαιιΧς έφη μερίδας καi περιηγητικΟ: βιβλία, παρουσίαζεν άπο καιροiί 

είς καιρΟν άγνώστους σελίδας περι Σολωμοϋ, περι Κοραij, περι Καποδίστρια, 
περl Chateaubriaήd, περl Everett κ.α., Εκθέσεις •Αμερικανών μισσιοναρ(ων 
περι γεγονότων τοϋ Είκοrrιένα, σκιαγραφίαν τfjς ζωης και τοϋ Εργου τοϋ 

Ε~αγγ. 'Απ. Σοφοκλέους ( Sophocles ), καί .Χλλας συμβολaς ε!ς τον τομέα 

τών νεοελληνικών σπουδών. • Απαρατήοητος ίσως Εχει μείνει ή συμβολή του 
ε!ς τi}ν συμπλήοωίην τijς •Ελληνικής Βιβλιογραφίας τών Δ. Γκίνη κα\ Β. 

Μέξα: Παρεχώρησεν είς τΟν Δ~ Γκίνην 50 τίτλους άγνώστων Εντύπων, τα 

όποία ε[χεν aνιχνεύσει καi καταγρdψει ε!ς Βιβλιοι'Ιήκας τijς Άμερικijς (βλ. 

•Ελλην. Βιβλιογρ., τ. Γ', σελ. ΙΙΙ, σημ. 2 ). 
Τρόφιμος τοiί Πανεπιστημίου τοiί Harvard ό Γ. Σούλης ε!χε τi}ν ε~και· 

ρίαν να ΕργασfJίi Επl Ετη είς τΟ περιώνυμον κέντρον τfiς Dumbarton Oaks 
Foundation, οπου διετέλεσε καi βιβλιοι'Ιηκdριος, μΕ Ιδιαιτέρας aρμοδιότητας 
ε!ς το Βυζαντινον καi Σλαβικον Τμijμα ( 1955·1957 ), f!πειτα δΕ διευι'Ιυντi!ς 
τi'jς Βιβλιοι'Ιήκη; τοϋ •Ιδρύματος. Ε!ς τΟ: μεγάλα πανεπιστήμια τijς Columbia 
καi τοϋ Harvard, !δ(~ δ8 ε!ς Dumbarton Oaks, ε! χε τfιν ε~καιρίαν νΟ: γνω· 
ρισ8fi καl νά συνεργασ3iί μΕ διαπρεπείς Επιστήμονας, '"ΑμερικανοVς και Ευ

ρωπαίους, Εκ τών πλέον Επιφανών εϊς τοlις κλάδους τi']ς βυζαντινολογίας, της 

βαλκανιολογίας και τi'jς σλαβολογίας, ε[χε δΕ πραγματοποιήσει επανειλημμέ,·ως 

ένημερωτικΟ: ταξίδια ε!ς επιστημονικα κέντρα τijς Ε~ρώπης ( ε!ς Μόναχον, 

I' 
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Βιένν't)ν, Λονδίνον, Παρισίους, Βελιγράδιον, •Αflήνας κ.α. ). sΗτο εύρύτα· 
τα γνωστός, περιcβάλλετο δΕ παντοϋ μ8 πολλi}ν Εκτίμησιν καί άγάπην. 

Το 1962 τοϋ &νετέι'Ιη ή ί!δρα τijς Βuζαντινijς και Σλαβικijς ·rστορίας 

ε!ς το Πανεπιστήμιον τijς Indiana. Το !963 έστdλη ε!ς Σοβιετικi]ν "Ενω· 

σιν, Οπου παοέμειvεν Επι Sν Ετος περίπου ώς ξένον μέλος τοϋ ~Ιστορικοϋ 

·Ινστιτούτου τοϋ Leningrad. 'ΑπΟ τοϋ παρελθόντος Ετους 1965 ητο κα8η
γητi}ς τijς Βυζαντινi'jς καi Μεσαιωνικij; Σλαβικiiς ·rστορίας ε!ς το Πανεπι· 

στήμιον τi'jς Καλιφορνίας ( ε!ς Berkeley ). ΔιΟ: το τρέχον ι'Ιέρος τοϋ 1966 
εlχε κλη8fi να διδάξυ Επι δίμηνον είς τΟ Πανεπιστήμιον τοϋ Leningrad. 
Κατa τον προσεχή δΕ Σεπτέμβριον, ε!ς το Βυζαντινολογικον Συνέδριον τijς 

'Οξφόρδης ε!χεν όρισι'Ιij συνεισηγητi}ς μΕ τον και'Ιηγ. G. Ostrogorsky ε!ς 
το ι'Ιέμα τών Βυζαντινο ·Σλαβικών σχέσεων. 

• Αλλά, ηlν ιgην ~Ιουνίου, Ο στιβαρΟς νέος μΕ τi}ν καταπληκτικf)ν πολυ· 
μάθειαν, ό άκαταπόνητος Γ. Σούλης, ποlι Εμόχflησεν Επl δεκαετίας διιi να 

προετοιμάση τi}ν στερεδ:ν ύποδομi)ν ένΟς Επιστημονικοί! Εργου μεγάλων δια· 

στάσεων, φθασμένος 7lδη είς τfιν πρώτην γραμμην τfjς διε8νοϋς Επιστήμης, 

Εφuγε δια παντός, καi Εφυγε χωρlς ν' άξιοποιήσn καl νά χαρii τΟ Εργον που 

ει'Ιεμελίωνε. 

Παρέχω κατωτέρω μίαν πρώτην συναγωγi)ν και άναγραφiιν τών δημο~ 

σιευμάτων τοϋ Γ. Σούλη. ~Υπάρχουν ίσως και ϋ.λλα ποiι μοϋ διαφεύγουν. 
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Νέα 'Εστία 50 ( 1951) σ. 1218-1220. 
19-Ό τσάρος Στέφανος Δουσaν καi το 'Άγιον "Ορος, ΕΕΒΣ 22 ( 1952) 

σ. 82- 96. 
20- Πώς είδαν τον 'Αθανάσιο Ψαλίδα ο! ξένοι περιηγηταί, περ. «Ή πει· 

ρωτικi) 'Εστία» ('Ιωαννίνων), 1 ( 1952) σ. 501-506. 
21- Ε~αγγελινος 'Αποστολίδης Σοφοκλijς, περ. « Ά8ηνά » 56 ( 1952) σ. 

125- 141. 
22- 'Αριστείδης Ε. Φουτρίδης, δ μεταφραστ>)ς τού Παλαμa., περ. Νέα 'Εστία 

54 (1953) σ. 1447-1449. 
23- Adamantios Korais and Edward Ererett, εν Melanges o!ferts a 

Octave et Melpo Merlier, ταμ. ΙΙ, Άιι. 1953. σ. 397-407. 
24 -'Η Θεσσαλονίκη κατa τaς &ρχaς τfjς Έλληνικfjς 'Επαναστάσεως, περ. 

« Μακεδονικa » 2 ( 1941- 1952 ), Θεσ/νίκη 1953, σ. 583-589. 
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ρικiιν γεωγραφlαν τfjς μεσαιωνικfjς Θεσσαλίας, εtς τον τ6μον « Γέρας 
Άντ. Κεραμοπούλλου», Ά8. 1953, σ. 489-497. 

26- Περl τών μεσαιω11ικών άλβανικών φύλων τών Μαλακασlων, Μποvtων 

καi Μεσαριτών, ΕΕΒΣ 23 ( 1953) σ. 213-216. 
27- On the SlaPic settlement in Hierissos in the tenth century, Byzan

tion 23 ( 1953) σ. 67-72. 
28 ηη 'Τ , Σ ''δ ' • "" '.. I ( ' " ' ' '' - 1 α .Ιωαννι-να. ΕΛt ες απο τ'Ιν μεσαιωνικη ιστορια μεταφρ. απο το ερ-
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γον του Seb. Cirac Estopanan, Ε! Iegado de la basilissa Maria y 
de los despotas ... de Joannina, τ. Ι, σ. 196-201 ). περ. « Ήπειρω· 
τικi] 'Εστία» 2 ( 1953) σ. 349 · 353. 

29- Tsar Stephen Dusan and Mount Athos, εν Harvard Slavic Studies 
2 (Ι 954) σ. 125- 139. 

30 - EPerett- Kapodistrias Correspondence, εν J ournal of Modern History, 
XXVI/3, Σεπτ. 1954, σ. 272-273. 

31- Α! νεώτεραι Ι!ρευναι περl Γεωργίου Καστριώτου Σκενδέρμπεη, ΕΕΒΣ 
28 ( 1958) σ. 446-457. 

32- Μ. Μανούσαχα, Χειρ6γραφα καΙ lγγραφα τού Άγίου "Ορους ( Άιι. 
1958 ), βιβλιοκρισία εν ΕΕΒΣ 28 ( 1958) σ. 510·515. 

33-Notes on Venetian Modon, περ. «Πελοποννησιαχa» 3 (1959) σ. 

267. 275. 
34- Notes on the History of the City of Serres under the Serbs (1345-

1371), ε!ς τον τ6μον « 'Αφιέρωμα στi] μνήμη τοϋ Μαν. Τριανταφυλ· 

λίδn •. Θεσ/νίκn I 960, σ. 373- 379. 
35- G. L. Huxley, Anthemius of Tralles. Α Study in Lateι· Greek Geome

try ( Cambridge Mass. 1959 ), βιβλιοκρισία εlς Speculum 35 ( 1960) 
σ. 123. 

36- The Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the Late 
Middle Ages, Dumbarton Oaks Papers 15 ( 1961) σ. 143-165. 

37- The Thessalian Vlachia, Zbornik radova VizantoJoskog Instituta, 
VIII/1 (= Melanges G. Ostrogorsky, Ι), Beograd 1963, σ. 271-273. 

38 -Historical Studies in the Ballωns in Modern Times, ε!ς το συλλογι
κον ~ργον The Balkans in Transition ... edited by Ch. and Β. J ela
vich (University of California Press), Berkeley and Los Angeles 
1963, σ. 421-438. 

39-Λ. Βρανούση, Χρονικa 'Ηπείρου ('Ιωάννινα 1962), βιβλιοκρισία έν 

Byzantinische Zeitschrift 58 ( 1965) σ. 105- 106. 
40- The Legacy of Cyril and Methodius to the Southern SlaPs, Dumbar

ton Oaks Papers 19 ( 1965) σ. 21 · 43. 

Πολυγραφώτατος ητο κατ& τΟ πρώτον ξεκίνημά του ό άλησμόνητος φί
λος. Κατεσπατάλησε μάλιστα τΟν Εαυτόν του είς μικρα δημοσιεύματα, είς 

άτελeυτt]τους άναδιφήσεις μS άποτέλεσμα Οχι πάντοτε &νάλογοv πρΟς το\ις 

μόχ{}ους του. Είς τΟ κύριον 8ργον του Ομως Επροχωροϋσε μΒ πολλfιν .Περί
σκεψιν: Εννοοϋσε να Εξαντί.fi τd -8έματά του είς Ολrιν των τf)v Εκτασιν καl 

τό βάttος, ν& Επεξεργάζεται τi)ν λεπτομέρειαν, νd συμπληρώνΌ συνεχώς τα 

χειρόγραφά του, v· άγωνιίj καί ν~ άγωvίζεται δι& τi)ν τελειότητα. ~Η διδα

κτορική του διατριβη Περl Στεφάνου Δουσaν καΙ τfjς Σερβοκρατlας έν Έλ-
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λάδι, Εργον ~κατοντάδων σελίδων, Ετοιμον &πΟ δεκαετίας καl πλέον, γνωστΟν 

ηδη είς τοiις είδικοiις καl εUφήμως μνημονευόμενον, παραμένει άνέκδοτον. 

Όλίγα κεφάλαια τοϋ Εργου η παρεκβατικαl περί τΟ {}έμα σελίδες εlδαν τΟ 

φiΟς τijς δημοσιότητος. Δεν γνωρίζω av έδημοσιεύflη .,j πραγματεία τi]ν 
" ~ " ~ ζ ' -•' Α~ ' • ~Σ'' 'β τ· " ~ ~ οποιαν ετοιμα ε με υεμα ι σταυραφαριαι και οι Λα οι. ην εισrιγησιν του 

επι τών Βυζαντίνο- σλαβικWν σχέσεων εlχεν άποστείλει εγκαίρως είς την 
γραμματείαν τοϋ Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου τijς 'Οξφόρδης καi Υσως iiχει 

!]δη έκτυπωi!fi. Τελευταίως μου εiχε ζητήσει στοιχεία δια νa γράψη μίαν 

νεκρολογίαν τοϋ &ειμνήστου Μιχαiιλ Λάσκaρι ( 1903 · 1965 ). Νομίζω οτι τi]ν 
Εστειλε πρΟς δημοσίευσιν είς τΟ περιοδικΟν « Byzantinoslavica » τijς Π ρά
γας. ΕUχομαι καί έλπίζω &πΟ τα κατάλοιπά του κάτι να Ελθυ είς φώς. ΤΟ 

κενΟν Ομως ποU έδημιούργησεν ό τόσον πρόωρος {}άνατός του τίποτε δΕν {}ά 

τΟ άναπληρώσυ. Οί συγγενείς και οί φίλοι του -&α διατηρήσουν τΟ τραϋμα 

καi πένi!ος των aπαρηγόρητοι. Άλλα καl ,j ψυχρa 'Επιστήμη διαπιστώνει 

Οτι μΕ τΟν itάνατον τοϋ Γ. Σούλη κατέστη πτωχοτέρα. 

Λ. Ι. ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ 

Η e n r i c α F ο ll i e r i, Initia Hyιnnoruιn Ecclesiae Graecae ροl. V, 
pars prior Φ · Ω Η ymnographi · tabulae, pars altera Ι ndex Η agio· 
graphico-liturgicus, so, pp. ΧΧΙΙ + 329 καΙ ΧΧΧΙΙ + 377. Citta 
del V aticanσ 1966, Studi e Testi 215 καΙ 215 bis. 

Ε!ς τον τόμον Λ' ( 1960) τi'jς Έπετηρ(δος σσ. 567 · 568 Ί1π' έμοϋ έκτε· 
νέστερον καl ε!ς τον Λ Γ' ( 1964) σ. 335 Ί1πο του συνεργάτου μου κ. Στ. 

Κουρούση Εγένετο ό προσήκων λόγος περl τοίί μεγάλου τούτου βοη3ητικοϋ 

~ργου τi'jς μελέτης τi'jς Έλληνικi'jς Όρi!οδόξου Ύ μνογραφίας καt τi'jς ση μα· 

σίας του, τόσον διd τΥιν διαπίστωσιν τfjς πατρότητος των ύμνογραφικών 

κειμένων Ο σον καl τijς κρι τικijς αϋτών (δια της γνώσεως τών δημοσιεύσεων 

καl τών παQαλλαγών αύτών ). 
Νϋν τΟ Εργον συνεπληρώ&η δια τοϋ διπλοίί τούτου τελευταίου τόμου, 

δ όποίος Εξαίρει σ-Uν τοίς άλλοις καt τi}ν έορrολογικiιν καt άγιολογικην ση· 

μασίαν τοίί μεγάλου τούτου Εγχειρήματος. Είς τΟ πρώτον μέρος τοϋ βιβλίου 

έτελείωσε τΟ Εύρετήριον τών τροπαρίων κϊ.π. ( Φ · Ω) καt έπετάχ3η έπιμε· 

λi]ς πίναξ τiiiν 'Υμνογράφων ( δπου τι να διορi!ωτέα: Βλάσταρης καl οχι Βλα· 
στάρη;, Χοίίμνος καt Οχ ι Χουμνός, ούδέποτε ΞηροποταμιανΟς &λλd Ξηροπο· 

ταμηνός, άσηκρfjτις ( = a secretis) καl ούχί -ήτης κ. α. τι να) καl έtεQOL 

τi;ς συμφωνίας μεταξυ των εκδόσεων Ρώμης καl CΕνετίας τών λειτουογικών 

i)μiiiν βιβλίων. Ό πρiΟτος πίναξ Μ ε!ναι !]δη σημαντικον βοήi!ημα δια τi]ν 

γνώσιν τών ύμνογράφων καt τοϋ Εργου των, &λλ" oUχl Ολων, δΕν λύει Ομως 

τd γεννώμενα {}έματα πατρότητος τών κειμένων ( καl τdς όμωνυμίας! ). Είς 
τΟ σημείον τοίίτο δSv itέλω να έκτα3ώ. 

Τό δεύτερον μέρος του τόμου περιλαμβάνει Εuρετήριον Άγιογραφικον 

καt Λειτουργικόν, δηλονότι τUς Ονομασίας τών &γίων καl τών έορτών καl 

τιiς δι" Εκαστον καl έκάστην τούτων παοαπομπdς τών δι~ αύτοVς γραφέντων. 

ΟUτω δύναταί τις να Extl sίκόνα τfjς ύμνογραφίας άγίου τινός η ~ορτfjς, 
τούλάχιστον τiiς εκ δrιμοσιεύσεως γνωστijς. 

Άφοϋ συγχαρiΟμεν καt πάλιν τi]ν δίδα Henrica Follieri δια το πολύ· 
μοχ3ον Εργον, Οπερ .ιtα εtναι είς Ολους ήμι1ς χρήσιμον, .aα κλείσωμεν τΟ ση· 
μείωμα μΕ την παρατήρησιν Οτι μία άνάλογος έργασία .fld Επρεπε να προ~ 
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γραμματισl!fi έξ άρχijς, οuχι έπι τfi βάσει τών δημοσιεύσεων άλΛα τijς χει· 

ρογράφου παραδόσεως, τότε δ" αί δημοσιεύσεις {}d ήδύναντο νά ύπαχ{}οϋν εtς 
τας χειρογράφους ένδείξεις και πιl!ανώς να ταυτισl!ii fi χειρόγραφος προέ· 

λευσις τών τυπω-θέντων μέχρι σήμερον διd λόγους τόσον λειτουQγικοVς Οσον 
καl έπιστημονικο11ς ύμνογραφικών κειμέ,•ων. •Αλλά τοϋτο {}d 7lτο πολiι ν' άπαι~ 
τήσωμεν &πό τiιν δίδα Fo11ieri, άξιοϋντες οϋτω νά κατατρίψrι τόν ύπολει· 
πόμενον βίον εtς τόσοV χρήσιμον άλλ& και μη εύχαρι Εργον. ·Εκείνο τΟ 

Οποίον -8& έλπίσωμεν άσφαλώς εtναι να έκδώσυ Εν συμπλήρωμα της έργα· 
σίας της περl τΟ 1970, ύπάγουσα ύπΟ την ίδίαν μέ{}οδον τ&ς πολυαρί{}μους 
δημοσιεύσεις καl της τελευταίας δεκαετίας, δτε χάρις είς τΟν άyαπ'ητΟν συνά

δελφον κ. G. Schirό, τοiις ρωμανιστάς, έκείνην, ijμάς και ~λλους άξιολόγους 
συναδέλφους, εύρε τόσην διάδοσιν καl Εκτίμησιν τΟ Εργον τών Βυζαντινών 

ποιητών τijς • Ανατολικijς Έκχλησ(ας. 
Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Α g ο s t i n ο Ρ e r t u s i, Leonzio Pilato fra Petrarca e Boccaccio. Le sue 
ρersioni omeriche negli autographi di V enezia e la cultura greca del 
primo umanesimo. Venezia- Roma ( 1964), 8°, σσ. ΧΧΙΙ + 600. 
(Fondazione Giorgio Cini ... , Istituto ιι Venezia e l'Oriente» ). 

Ό έν τψ καl!ολικψ πανεπιστημίφ τοϋ Μιλάνου συνάδελφος κ. Ago
stino Pertusi είναι γνωστΟς διd την ένασχόλησίν του είς -θέματα μεταξiι 
τijς κλασσικijς και τijς χριστιανικijς φιλολογίας και τijς 'Αναγεννήσεως, !δ(ι;ι 

δε άπΟ τfιν Εκδοσιν κειμένων τοϋ Γεωργίου Πισίδου καl Κωνσταντίνου τοϋ 

Πορφυρογεννήτου. • ΑπΟ Ετών δι • Επανειλημμένων του άνακοινώσεων καl 

δημοσιεύσεων έγνωρίζομεν ο τι άσχολείται με το Ι!έμα τοϋ Ί ταλοέλληνος 

&νl!ρωπιστοϋ Λεοντίου Πιλάτου ( t 1364, ο~τος- κατα τον Pertusi, σ. 9, 
σημ. 2- i'jτo πιl!ανώτατα Καλαβρος) μα/Jητοϋ τοϋ Βαρλαάμ, ό όποίος 

γνωρισ/Jεlς και διδάξας τα Έλληνικa ε!ς τον μέγαν Ίταλόν ποιητiJν Fr. 
Petrarca, Ενέπνεuσεν αύτίρ την ίδέαν τiiς μεταφράσεως τοϋ cΟμήρου, συνέ
ταξε δS καί ύπομνήματα είς τΟν cιΟμηοον, άτινα έξεμεταλλεύ-θη ό Ετερος 

σπουδαίος τοϋ αίώνο; Ί ταλΟς συγγραφεiις Βοκκάκιος. 
"Ηδη, δια του παρουσιαζομένου βιβλίου, ό καΙ!. Pertusi παρουσιάζει 

ώλοκληρωμένον τΟ -θέμα περί τοϋ Λεοντίου Πιλάτου καl των όμηρικών του 

&πασχολήσεων ( έν Ιίψει των σωζομένων χειρογράφων του) και τών έπιδρά· 
σεων αύτών είς τσUς ώ; άνω sΙταλοVς συγγραφείς. 

Τό δια τοuς βυζαντινολόγους πλέον ένδιαφέρον τμijμα του ϊiργου εtναι 
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το 8βδομον Κεφάλαιον, οπου, έξεταζομένων των σχέσεων μεταξiι τijς βυζαν· 

τινiις παιδείας. και τοϋ πρωίμου ίταi.ικοϋ άν{}ρωπισμοϋ, έρευνώνται' τα τijς 
σχολαστικijς παραδόσεως και τijς κλασσικiiς παιδείας έν τfi Νοτίφ Ίταλίg 

( Καλαβρίg, Σαλέντφ, Σικελίg) και των άμοιβαίων σχέσεων τijς παραδόσεως 
πρός τε τΟ Βυζάντιον καί τfιν Δύσιν. Είς -ήμdς εtναι γνωστΟν Οτι είναι 
προσφιλης ή άποψις Οτι έδημιουργήσαμεν τi)ν slταλικην ·Αναγέννησιν δια 

τών δλί γον πρΟ η και μετ α τiιν α Αλωσι ν τοϋ 1453 καταφυγόντων είς την 

'Ι ταλίαν 'Ελλήνων λογίων. Φuσικον i'jτo ο! 'Ι ταλοl βυζαντινολόγοι, πέρα 
τfίς διαπιστώσεως τών κοινωνικών παραγόντων οίτινες προεκάλεσαν αύτό

χ{}ονα άναγέννησι ν I να έρευνήσουν τΟ {}έμα τής συντηοήσεως έν Ν οτίφ SI τα· 
λί~ μιdς άρχαιομα{}είας ήτις έπέδρασεν έπl της είς την βόρειον ( καΊ άνελλή· 
νι στον) περιοχην τής χερσονήσου άναπτύξεως τοϋ άν8ρωπισμοϋ, ~τοι τiiς 
γνώσεως !δί~ των έλληνικών γραμμάτων. Ή έξέτασις τοϋ ρόλου τοiί Βαρλαaμ 

Καλαβροϋ &πο τον συνάδελφον κ. G. Schiro 1\γαγεν !\δη ε!ς &νάλογον συμ
πέρασμα. Νϋν ό Pertusi Επεκτείνει τΟ θέμα είς τΟν Λ. Πιλίiτον, σειρ& δ€ 

έλληνικών κωδίκων περιεχόντων "Ελληνας συγγραφείς ( i!στω και δια χρij· 
σι ν διδακτικi)ν) και γραφέν των έν Νοτίφ ~Ιταλί~ πρΟ και μετα τΟν ιδ' 

αίώνα ( σσ. 482.485 ), &πα δεικνύει ο τι δεν είχε σβεσ/!ij έκεί ποτs η έλλη

νογνωσία. "Ο δS Λεόντιος έκεί-3sν έλ8c0ν είς Φλωρεντίαν και καταστήσας 
ε!ς τον έραστi)ν τijς Λάουρας γνωστον τον μέγαν "Ομηρον, βοηl!ήσας δε διι\ 

τών μεταφράσεών του καί τών ύπομνημάτων του και τΟν Βοκκάκιον, έπετέ· 
λεσεν Sργον συνεχείας και Εξαπλώσεως. tO κα-θ. Pertusi πεοιοοίζει τΟν 

ρόλον τών έκ Κωνσταντινουπόλεως 'Ελλήνων λογίων ( Χρυσολωρά, 'Αργυρο· 
πούλου, Βησσαρίωνος κλπ., βλ. σ. 478) ε!ς τi)ν μεταφοραν είς τi)ν Βόρειον 
•rταλίαν τοϋ κωνσταντινουπολιτικοϋ gusto τής έλληνικijς παιδείας. 

Θα παρετήρουν έν τούτοις Ο τι ή γνώσις τοϋ cΟμήοου ( χωρις να {}έλω 
ν& μειώσω την σημασίαν της), ποιητοϋ Ο Οποίος δSν ύπερίσχυσs τοϋ Βεο~ 
γιλίου μέχρι καl τών μεταφράσεων τών Cesarotti, Foscolo και δη τοϋ 
Montί ( περι το 1800, καl ~λλοτε ϊiγραψα περι τούτων έξ &φορμijς τijς όμη
ρογνωσ(ας τοϋ ήμετέρου Σολωμοϋ, ό Οποίος έγκαίρως διέγνωσε την ύπερο· 
χην τών όμηρικών έπών Sναντι τού Βεργιλίου ), δεν δύναται ν& έξισω{}fi 

πρΟς τ&ς πλατωνικας συζητήσεις τών έκ τοϋ Βυζαντίου προσφύγων, δηλαδη 
προς ο τι έδίδαξεν ό Γεώργιος Πλήflων fi sγραψεν ό Βησσαρίων. Ό Πετράρ· 
χης ijτo γλυκiις ποιητής, άλλs οί dν{}ρωποι τών μέσων τοϋ έπομένου αίώνος 
( • ) δ' , ζ, ' , ~ ' " ' ιε εν ανe ητουν την φυσιοκρατιαν η το ηρωικον πνεϋμα τών Ομηρικών 

έπών, S8ετον μεταφυσικα προβλήματα διαλεκτικώς, κατ& τοόπον κατ& τΟν 
όποίον δεν ήδύνατο ού μόνον ό "Όμηρος άλλs ούδ' ό γνωστός είς αύτοUς 

'Αριστοτέλης ν' &παντήσn. Μεγάλη έπομένως fi σημασία τfjς όμηρογνωσίας, 
"'λλs ~ ' e ~ " ~' ' δ '~ e " α ασυγκριτος ο π~~.ατωνικος ~~.ογος και ια~~.ογος ο οποίος έσπασε τΟ. δεσμΟ. 

τοϋ πνεύματος, ώς είχεν ilδη άρχίσει να ένεργfi άπΟ τού ένδεκάτου αίώνος 
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διd τοϋ Ψελλοϋ είς τΟ Βυζάντιον. Κατ& ταϋτα καl αύτοϋ τοϋ Βαρλαdμ ή 
συμβολ1Ί είς τΟ πνευματικΟν κίνημα είναι σπουδαιοτέρα τοϋ Λεοντίσυ Πιλά
του, κα{}όσον τοϋ/,άχιστον συνάπτεται πρΟς τΟν πλατωνισμΟν ( καl ό ήσυχα· 
σμΟς καl ό άντιησυχασμΟς συνάπτονται &λλd πλατωνικd κιν-ήματα δiν είναι). 

το βιβλίον είναι ωπλισμένον με-θοδικώτατα κωδικολογικώς τε και πινα

κολογικώς καl ένημερωμένον πλουσιώτατα βιβλιογραφικώς. 

~Εν κατακλείδι δύναμαι να εtπω Οτι είς τΟ είδος της i1 Εργασία τοϋ 

συναδέλφου κ. Pertusi είναι πολύτιμος καl δΕν γνωρίζω είς ηΊν σύγχρονον 
διε8νij βιβλιογραφίαν βιβλίον &ναφερόμενον είς τfiν ( πρώιμον) &ναγέννη· 
σι ν δπερ νd Εχυ γραφii μΕ άνάλογον γνώσιν τi;ς τε κλασσικfjς καl τiiς βυζαν· 

τινfiς του πλευράς. 
Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Ζ α φ. 'Α v τ. Β ά ο υ, Ναο/ καΙ ναvδρια τfjς Μήλου, Άθfjναι 1964, σχfjμα 
8ov μέγα, σελ. ις' + 586. 

Τi}ν ~ργασίαν προλογίζει δ σεβασμιώτατος μητροπολίτης Σερβίων κα\ 
Κοζάνης Διονύσιος; διa κειμένου συναρπάζοντος. 

·Εν προοιμίφ παρατηροϋμεν Οτι ό τίτλος τοϋ βιβλίου «Ναοί καl ναV· 
δρια τi]ς Μήλου» δΕν Εκφράζει Επακριβώς τΟ περιεχόμενόν του, κα-8~ Ο σον 
πρόκειται περί έργασίας στηριζομένης κυριώτατα έπl έρεύνης άοχείων άφ• ένΟς 
καl Επί τfjς « clστορίας τfις νήσου Μήλου» τοϋ ~Ιωσi}φ Χατζιδάκη άφ' έτέ
ρου. "Αλλη οίισιώδης βιβλιογραφικi! στήριξις δΕν ~πάρχει. Ή &ντίκρυσις 

τώv ναών καl ναtσκων καί ύπΟ τΎιν άλλην Οψιν καί ύπόστασίν των, ώς μετα
βυζαντινών δηλονότι έν τ ψ συνόλφ των μνημείων, εlναι σχεδΟν άνύπαρκτος. 
ΤΟ μορφολογικόν, τΟ τυπολογικΟν καl τΟ καλλι τεχνικΟν -θέμα παQαμένει δλως 
άνερεύ ,•ητον, π/3}ν τών έκφερομένων στοιχειωδών και δλως ύποτυπωδών 

άρχιτεκτονικών χαρακτηρισμών των ναών. 
eΩς πρΟς τiιν δι~ άρχειακών στοιχείων διαφώτισιν τών ναών και να'ί

σκων παρατηροϋμεv Ο τι είς τi)ν ύπ~ Οψει Εργασίαν περιλαμβάνονται περί τd 
650 Εγγραφα, δημοσιευόμενα πeριληπτικώς και άποσπασματικΟΟς η και συνο· 
λικώς, χρονολογούμενα δΕ άπΟ τοU Ετους 1582, άλλ& κατ& πλειονότητα άνιή
κοντα είς τοvς μΕtαξv του 1834 · 1963 χρόνους. Έν τούτοις πρέπει νa ση· 
μειω8ii ο τι &ξιόλογος &ρι8μος τών δημοσιευομένων έγγράφων και ~πι γραφών 
ναών καί είκόνων δ€ν εtναι άνέκδοτος καί Ciγνωστος, άλλ~ άποτελεί άναδημο
σίευσιν· άναδημοσίευσιν, δυστυχώς, μή μνημονεύουσαν κατ& τα κρατοϋντα 

τΟν πρώτον dνακαλύψαντα και δημοσιεύσαντα. 
5·7·1966 
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~Αναφέρομεν μsρικ& τών παραδειγμάτων τούτων έκ τοίί ναοίί τijς KoQ· 
φιάτισσας ΠJ.άκας Μήλου προερχομένων: α) Άφιερωτικfiν έπιγραφfiν του 

ι!τους 1737 ~πι είκόνος του Χριστού ~πι του τέμπλου (βλ. Ζ. Βάου, Ναοι 

και ναύδρια ... , σελ. 51), δημοσιευ-&sίσαν τΟ πρώτον ύπΟ ~Ιωσ. Χατζιδάκη, 
~ν σελ. 208 τi'jς ίστορίας του. β) 'Επιγραφfiν του ι!τους 1685 ~πl χρυσοκεν· 
τήτου ~πιτραχηλίοv ~ξαιρετικi'jς τέχνης (βλ. z. Βάου, ~νil' &ν., σελ. 53), 
άνακαλυφθείσαν καί δημοσιευθείσαν και αύτi)ν τό πρώτον ύπΟ ·rroσ. Χατζι

δάκη ~ν σελ. 210 τijς 'Ιστορίας του. γ) Έπιγραφfiν ~πι χρυσοκεντήτων ~πο· 
μανίκων κεκοσμημένων μΕ μαργαρ(τας (βλ. Ζ. Βάου, ~ν{Ι' &ν., σελ. 53), καl 
ταύtΎΙV άνακαλυφ6είσαν και δημοσιευ{}είσαν τό πρώτον ύπό ·Ιωσ. Χατζιδάκη 

έν σελ. 210 τijς ~ργασ(ας του. 'Επίσης &ναφέρομεν μερικa παραδείγματα sκ 
του ναού τijς Θαλασσ(τρας Πλάκας Μήλου: α) Άφιερωτικfiν ~πιγραφηv sπl 

ε!κόνος τού &γ. Έλευ8ερ(ου (βλ. Ζ. Βάου, ~ν{Ι' &ν., σ. 63 · 64 ), &ρ(στης 
τέχνης, δημοσιευ8είσαν το πρώτον ύπο Ίωσ. Χατζιδάκη ~ν σελ. 203 τijς 
'Ιστορίας του. β) 'Ενδιαφέρουσαν ~πιγραφfiν ~πt του τέμπλου, πληροφο

ρούσαν τό Ονομα έvΟς τών άρχιεπισκόπων Μήλου και Κιμώλου, έπίσης 

άνακαλυφ{}είσαν, έρμηνευiJ"είσαν και τό πρώτον δημοσιευθείσαν ύπΟ ·Ιωσ. 

Χατζιδάκη ~ν σελ. 203 τijς 'Ιστορίας του. 
Τοιαύτας ούσιώδεις παραλείψεις καί σοβ11ρ&ς παρασιωπιήσεις τοϋ συγ

γραφέως, ώ; προς τfiν πηγfiν ~κ τi'jς όπο(ας &ντλεί και ι'Ιλλας πληροφορίας 

του, θα ήδυνάμε-3-α να Επισημάνω μεν άκ6μη πολυαρί{}μους: Λ. χ .. έπι τοϋ 
χαρακτηρισμοϋ τοϋ άρχιτεκτονικοϋ τύπου τοϋ ναοϋ τfjς Κορφιάτισσας, τfjς 

&νυψώσεως του τυμπάνου καt τijς &νακατασκευijς του ilόλου του (πρβλ. Ζαφ. 

Βάου, €ν8' &ν., σελ. 49-50 και Ίωσ. Χατζιδάκη, €ν8' &ν., σελ. 189, 205 · 206} 
και πάλιν ό Χατζιδάκης άντιγράφεται. ·Εν συνεχείq έκ τών φυλασσομένων 

είι; τό σκευοφυλάκιον τοϋ ναοϋ του Γενεσίου τijς Θεοτόκου παραλείπεται να 

μνημονευ8ii ή δπαρξις ~νδιαφέροντος Είιαγγελ(ου μετ' ~πιγραφijς και χρονο· 

λογίας 6185, τfiν όπο(αν δ Χατζιδάκης ~πανορilώνeι ε!ς 7185 &πο κτίσεως 
κόσμου, ;jτοι 7185 · 5508 = 1677 μετa Χριστον (βλ. 'Ιωσ. Χατζιδάκη, Ή 
Ίστορ(α τijς νήσου Μήλου, Άili'jναι 1927, σελ. 210· 211 ). 'Εν τούτοις είς 
ολως ι'Ισχετον {Ιέσιν τijς sργασ(ας του ό σ., καl μετa τi!ν περιγραφfiν iiξ ( 6) 
ι'Ιλλων ναών, ~ν σελ. 89 €νilα περιγράφεται το καilολικον τijς μονijς τijς 

"Αγίας Μαρίνης, παρεμβάλλει &συσχετίστως φωτογραφικi)ν άπεικόνισιν 

Είιαγγελίου μΕ ύπότιτλον: « Φωτ. 45. Άργυρόδετον Εϋαγγέλιον φυλασσό· 
μενον έν τφ ναψ τοϋ Γενεσίου τfjς Θεοτόκου είς Πλάκα». Και πάλιν .η 

στερεότυπος παράλειψις και η παρασιώπησις τοϋ πρώτου άνεuρόvτος καί 

δημοσιεύσαντος. 

Ή μνε(α τijς προελεύσεως τών διαπιστώσεων καt ή &ναγραφfi τών συμ· 

περασμάτων και τΟΟν εύρημάτων άλλων συγγραφέων, ΕκτΟς τοϋ δεοντολοyι

κοϋ {}έματος, παρέχει τi)ν δυνατότητα μέτρου συγκρίσεως και τfjς διανυθεί-

6DBTHPIJ; ΙiΤΑΙΡΒΙΑΣί BYZANTINON Σ:DCΙΥΔΟΝ •aτο' ΛΔ' 23 
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σης Εν τυ ερεύνn πορείας. οtΩστε ή συστηματικiι &ποφυγfι άναφοριiς και 

συσχετισμοϋ. έφ' Οσον ώς έν προχειμένφ Εχει προηγη{}η ύπΟ άλλου σuγγρα~ 

φέως σοβαρd έργα σία έπί τοϋ ίδίου {}έματος, μαρτυρεί και έπιβεβαιοί τiιν 

Ελλειψιν πορείας εtς τiιν έπιχειρηί}είσαν νεωτέραν 8ρευναν καl την άποφυ· 

γην παροχi'jς μέτρου συγκρίσεως. 

Άλ1.& καl γενικώτερον ή έπίδρασις τijς «'Ιστορίας τijς νήσου Μήλου» 

τοϋ Ίωσ. Χατζιδάκη έπt τοϋ συνόλου τijς έργασίας τοϋ κ. Βάοu εtναι έμφα· 
νής, εκτεταμένη καl dνυπέρβλητος διι\ τον συγγραφέα• βεβαίως η πληρ6της 

τfiς έργασίας τοϋ Χατζιδάκη άποτελεί τΟν κυριώτεQον λόγον τοϋ φαινομένου, 

ένψ έξ ι'iλλου η ιiQχειακi] i1ρευνα τοϋ σ. δf:ν Εφερεν εlς φώς dξι6λογα συμπε· 
Qάσματα δυνάμενα Οχ ι βεβαίως νd κλονίσουν, άλλ • ούδΕ νd φωτίσουν κατd 
διαφορετικώτερον τρόπον καί Επουσιώδεις {}έσεις τοϋ Χατζιδάκη, παρ& τiιν 

:> 1 \ 'λ , I' I .Q fl: _Q \ 
καταβλη8είσαν επιμονον και μο ις συγκαr.υπτομενην προσπαuειαν, ως υα 

δείεωμεν είς τi}ν οtκείαν {}έσιν. 

'Η έργασία έν dρχfi περιλαμβάνει κεφάλαιον περl τών κατακομβών ( σελ. 
5- 35) περl βαπτιστηρίου ε!ς « τρείς έκκλησιές » (σελ. 37 · 40 ), περl tοϋ 
όποίου παλαιότερον ό R. Bosanquet καί μετα ταϋτα δ ·Ιωσ. Χατζιδάκης 
i1χουν ε!ς μελέτας των διαλάβει (βλ. R. Β ο s a n q u e t, Cruciform Fonts in 
Greek Islands, The Annual of the British School at Athens, τ6μ. Π 
( 1895 • 1896 ), σελ. 168 καl Ί ω σ. Χα τ ζ ι δ ά κ η, Ή ίστορία ... , 1927, σελ. 
137 ). Καl πάλιν έπισημαίνεται ή παράλειψις τοϋ σ. νι\ μνημονεύσn τον πρώ· 
τον άνακαλύψαντα καί φέραντα είς φώς τΟ βαπτιστήριον. Είς τΟ σημείον 
τοϋτο τijς έργασίας επρεπε να περιγραφfi καl τό δεύτερον βαπτιστήριον τfjς 

Μήλου, τΟ εύρισκόμενον εtς tO'Uς Κήπους, τΟ όποίον δμαις σκιαγραφείται Εν 

σελ. 125 · 129, συνεξεταζ6μενον μe άσχέτους μεταβυζαντινοiις ναοiις καl ναί· 
σκους τfiς ένορίας τοϋ Γενεσίου τfjς Θεοτόκου ( Κορφιάτισσας Πλάκας). 
Διότι πρέπει fίδη νΟ σημειω8fi δτι η κατάταξις και έξέτασις τών ναών καl 

ναϋδρίων γίνεται κατα Ενορίας, Εντασσομένων κατ' αύτΟν τΟν τρόπον Ολων 
τούτων εtς τdς έπτά ( 7) ένορίας τfjς νήσου, πλi]ν τών κατακομβών κ_αί τοϋ 

ένΟς τών δύο βαπτιστηρίων τών Οποίων ή περιγραφfι προτάσσεται τiiς 

κατ' Ενορίας έξετάσεως τών ύπολοίπων ναών. 

Διά τΟν τοόπον κατατάξεως παρατηροϋμεν Οτι είναι εϋ'στοχος, ύπΟ τi}ν 

Εννοιαν Οτι έπεδιώχ-θη καl έδό3η λιτός, άρχειακός, Εντόνως άναλυτικΟς χαρα· 
κτiιρ εlς τiιν διάρ{)ρωσιν τijς 6λης. 'Εν τούτοις δ μέγας άριiJμος τών έξετα· 

~ο μένων μνημείων- περιλαμβάνονται 147 έκκλησίαι καl παρεκκλήσια έν 
'λ Ο 'β λ _Q ' 0\ ~I _Q , _Q , , IH 

συνο φ- επε α ε συνuετικην η εστω συνuετικωτεραν υεωρησιν των. 

ιJεώοησις α~τη 1jτο δυνατον νι\ πραγματοποιηιJfi εΖτs εξ όπαρχijς, dκολου· 

ιJουμένου ένος τυπολογικού διαγράμματος κατατάξεως κατ' dρχιτεκτονικοiις 
τύπους ναών, ε'ίtε καί Εκ τών ύστέρων, κατά άδρομερij, σύντομον, και περι· 

ληπτικόν, στοιχειώδη Εστω τρόπον, μετά τi)ν άναλυτικfιν διερεύνησίν των. 
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·ο τελευταίος αύτΟς τQόπος φαίνεται Οτι flά προσιδίαζεν εtς τΟν σ. και τας 

δυνατ6τητάς του, πλΎ}ν ομως δεν ήκολουιJή{)η. 

Οϋτω πως 8ά κατεδεικνύετο Οτι ή πλειονότης τών παρεκκλησίων τiiς 

νήσου άκολουδεί τΟν τύπον τijς μικράς μονοκλίτοu καμαροσκεποϋς βασιλικijς 

καl fld: κατεφαLνετο τό πολυάρι-3μον τών νεωτFρων καί νεωτάτων ναtσκων 

καl παρεκκλησίων (πρβλ. Ζαφ. Βάου, i1νiJ' dν., λ. χ. σελ. 436, 438 κ. ι'/.). 
Προσέτι παρατηροίίμεν Οτι δια τοUς μεyαλuτέρους καί άξιολοyωτέρους 

ναούς της νήσου ύπάρχουν δημοσιευμένα τd σχέδιά των, τd όποία ό σ., δια 

τi)ν Ενημερότητα καl πληρότητα τ~ς Εργασίας και τών συμπερασμάτων 

του, ώφειi.ε να παρουσιάσtι άναδημοσιεύων ταϋτα μετd τών συνοδευουσών 

περι γραφών. 

Οί ναοί τών Οποίων ύπάρχουν δημοσιευμένα σχέδια εtναι οί άκόλου· 

ιJοι: α) 'Ο ναος τοϋ Χριστοϋ είς τiιν τοποιJεσίαν Κijπος. β) Το βαπτιστή· 

ριον τijς Κοιμήσεως τiiς Θεοτόκου είς τήν ίδίαν ώς dνω τοποθεσίαν. γ) ·ο 

μεταβυζαντινος vαος τijς Πορτιανijς Παλαιάς Χ<ορας. δ) 'Ο μεταβυζαντινο; 

ναος τοϋ 'Α γ. Χαραλάμπους Παλαιί'iς Χώρας. ε) 'Ο μεταβυζαντινος ναος 

τijς 'Α γ. Τριάδος 'Αδάμαντος Μήλου. Καl ς) 'Ο μετι\ τοiις χρ6νους τijς 

Έλληνικijς 'Επαναστάσεως άνεγεριJεlς ναος τijς « Θαλασσίτρας • Πλάκας 

Μήλου. 

ςΩς πρΟς τΟν ναΟν τοϋ Χριστοϋ είς Κήπους παραrηροϋμεν Οτι ό σ. ση~ 

μειοί έν σελ. 125 τά έξης: «ΠρΟς δέ, έφ' Οσον ό ναΟς τοϋ Χριστοϋ δΕν 

ύπάρχει πλέον, f)ά πεQιορισf)ώμεν είς τfιν περιγραφi)ν τοϋ ύπάρχοντος σήμε. 

ρον ναοϋ τijς Παναγίας». ·Εν τούτοις ό μη ύπάρχων σήμερον ναΟς τοϋ 

Χριστοϋ διεσό>iJη έπl τοϋ χάρτου εlς τiιν πλήοη μορφήν του ύπο Η. F I e t· 
c h e r καl S. Κ i t s ο n, The Churches of Melos, έν The Annnal of 
the British School at Atl1ens, τ6μ. li (1895 ·1896), σελ. 1()5·168, 
και όSφειλεν Ο σ. vά άρυσ-Βii πληροφορίας περί αύτοϋ Εκεί-8εν, άναδημο· 

σιεύων πρΟς τούτοις cΟς προείπομεν καl τΟ σχέδιόν του, μετα κατόψεως, 

τομijς, Οψεως κλπ. ~Επίσης όSφειλεν ό σ. να άναδημοσιεύσtι έκ τiiς tlστο· 

ρίας τοϋ Ίωσ. Χατζιδάκη τi]ν έν σελ. 136 φωτογραφίαν, τiιν διασώζου· 

σαν τfιv έξαιτερικiιν μοοφfιν τοϋ καταστραφέντος καl μi] ύπάρχοντος σήμε· 

ρον ναοϋ. 

Τέλος περί τοϋ Ετέρου ναοϋ τijς Παναγίας είς το1Jς Κήπους, παρατηοοϋ· 

μεν οτι ή έπl τijς μαρμαρίνης πλακος τijς 'Αγίας Τραπέζης δημοσιευομένη 

ύπΟ Ζαφ. Βάου Επιyραφfι Εν σελ. 125 άποτελεί άναδημοσίευσιν, χωρlς να 

άναφέρεται και πάλιν τοίίτο. 

'Εν συνsχεί~ σταχυολογοϋμεν μερικι\ παραδείγματα σχολιασμού δημο

σιευομένων έγγράφων, δια νά καταφανii ή ποιότης των Εξαγομένων συμπε· 

ρασμάτων. Παρέχεται ή πληροφορία οτι ij κατασκευ1} τοϋ ναοϋ τijς Θαλασ· 
σίτρας Πλάκας διήρκεσε καl συνετελέσιJη έντος τριμήνου. Το συμπέρασμα 
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τοϋτο, καίτοι έκπληκτικόν, Επιχειρείται να Otr]ριχf}fi έπl δύο άποσπασματι·· 

κών περικοπών έγγράφων. ΊδΟ'U άμφότεραι. 

Ή πρώτη: • Αριil. 111 τijς 16ης 'Ιουνίου 1839. 
Δια-θήκη τοϋ Γεωργίου • Αρχοντάκη, κατ. Μήλου: << ... άφίνει τΟ ημισυ 

τοϋ καρποϋ τών κτημάτων αύτοϋ ν& δofJii είς τi)ν Θαλασσίτραν πρός μικρctν 

βοή3ειαν διa την οίκοδομήν της ... » (βλ. Ζαφ. Βάου, Ναοi κλπ., σελ. 59· 60 ). 
Και ή δευτέρα: Άριil. 141 τijς 14ης Σεπτεμβρίου 1839. 
Διαflήκη τοϋ Γεωργ. Κορνιακτάκη, κατ. Παλαιάς Χώρας: « ... άφίνω καl 

είς τΟν άνοικοδομη{}έντα ίερΟν ναΟν τijς Κυρίας Θαλασσίτρας κειμένης είς 

τό Κάστρον δραχμιJς τριάκοντα κλπ ... » ( β/1. Ζαφ. Βάου, Ναοl κλπ., σελ. 

59. 60 ). 
·Εκ τοϋ συσχετισμού καl τiiς άντιπαραβολiiς τών δύο κειμένων Εξάγε

ται μέν Οτι δ ναΟς τί;ς Θαλασσίτρας εlχεν άνοικοδομη{}i} τf)v 14ην Σεπτεμ· 

βρίου 1839, δΕν έξάγεται δμως κατ' οUδένα τρόπον τΟ συμπέρασμα, τΟ έξα· 
γόμενον ύπΟ τοϋ σ. &στόχως, Οτι καl 1)ρχισεν η ο'ίκοδόμησίς του τ1)ν 16ην 

"Ιουνίου τοϋ ίδίου i'τους 1839. 
Καl ταϋτα άνεξαρτήτως τοϋ προφανοϋς γεγονότος δτι τΟ συμπέρασμα 

δεν είναι όρθόν, διότι μόνον ή λάξευσις τΟΟν λίftων τοϋ εύρυτάτου Sκ λαξευ· 

τών {}ολιτών τQούλl.ου τοϋ ναοϋ τi}ς Θαλασσίτρας {}d &πt]τει τρίμηνον χρο· 
νικόν διάστημα καί Οχ ι ή κατασκευfι και άποπεράτωσις τοϋ ναοϋ άπα ι τοϋν· 

τος τούλάχιστον διετίαν πρός τοϋτο, δο-Βείσης καl τfις πολυπλόκου Sπl τόξων, 

σφαιρικών τριγώνων και {}όλων στηρίξεως τοϋ εύμεγέ{}ους τρούλλου, καί μ8 

απρόσκοπτον τi)ν χρηματοδότησιν τοϋ εργου. 
Δια τοϋ προσκομισ{}έντος παραδείγματος χρόνου ένάρξεως κατασκευiiς 

και άποπερατώσεως ναοϋ κατ<ιφαίνεται δ τι ή ftεώρησις τοϋ περιεχομένου των 

έγγράφων γίνεται iJπO τοϋ σ. στενώς, Οχι εύστόχως, καl έν πάση περιπτώ· 

σει άνευ τοϋ άπαραιτήτου καl προσιδιάζοντος εtς άρχειακό:ς Εργασίας κριτι· 

κοϋ πνεύματος, τόσον άναγκαίου Εν τούτοις διά την έξαγωγfιν πιftανών και 

λογικών συμπερασμάτων. 

Δια νd καταδειχftiί η Επίμονος, dχαρις, και πρΟ πάντων άτελεσφόρητος 

προσπάftεια τοϋ συγγραφέως να παρουσιάση καl διαφορετικωτέρας κάπως 

τοϋ Ίωσ. Χατζιδάκη Sέσεις, έπι {tεμάτων σχετιζομένων με τfιν ίστορίαν τi]ς 

νήσου Μήλου, προσκομίζομεν τΟ έξfις χαρακτηριστικΟν παράδειγμα. ΤΟ 

παQάδει γ μα άφορ(i είς τΟν χρόνον καταστροφi]ς καl Εγκαταλείψεως τfjς 

Παλαιά; Χώρας, μεσαιωνικfjς πρωτευούσης τi;ς Μήλου. 

Ή δέσις τοϋ Ίωσηφ Χατζιδάκη περι καταστροφijς τijς Παλαιaς Χώ' 

ρας ύπΟ σεισμοϋ κατU τΟ Βτος 1735 εiναι σαφfις καί άπολύτως τεκμηριω· 

μένη, βασιζομένη έπ\ τών έξijς μαρτυριών καi στοιχε(ων. Ό περιηγητής Pit. 
de Tournefort &ναφέρει οτι ή Παλαιa Χώρα είχε 5.000 κατο(κους κατa 
το Ιiτος τijς έπισκέψεώς του είς την νίiσον, το 1700. Ό έπίσης Γάλλος περιη· 
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γητης Choiseul Gouffier πληροφορεί Χτι ή Παλαιa Χώρα είχε 200 μόνον 
κατοίκους, μόλις 75 Ετη άπΟ τfις Επισκέψεως τοϋ Tournefort, t]τοι κατα τΟ 
8τος 1775, Οτε έπεσκέφθη και αύτΟς τήν νijσον. •Αλλ& καl ό Olivier μετcΧ 
ταϋτα, δστις Επεσκέφ-θη τ1]ν vfjσoν κατ& τΟ Βτος 1790, 1}τοι 15 Ετη μετ& τΟν 
Gouffier, περιγράφει έπίσης την Παλαιaν Χώοαν ε!ς σωρον έρειπίων. Άρα 
κάτι συγκλονιστικΟν πρέπει να συνέβη ε'ίς τόσον μικρΟν χρονικόν διάστημα, 

μεταξu 1700 και 1775, δια την ζωην μιaς πολυανilρώπου μικοάς πόλεως 

ώσtε να έρημω{}fi σχεδόν. Καί πράγματι την έξήγησιν τοϋ φαινομένου 

δίδει ή παράδοσις i]τις έσώζετο έν Μήλφ, πληροφοροϋσα οτι ή Παλαι<\ 

Χώρα κατεστράφη και ήρημώ{}η λόγφ καταστρεπτικοϋ σεισμοϋ, Επισυμβάν

τος μάλιστα κατ& τfιν λα·ίκfιν παράδοσιν κατόπιν κατάρας άρχιερέως. Τέλος 

γραπτ1]ν Επιβεβαίωσιν τfiς ώς ilνω παραδόσεως άποτελεί « έν{}ύμησις » Επl 

έκκλησιαστικοϋ βιβλίου τi]ς μονής ιΑγ. Μαρίνης, μαρτυρουμένη ύπΟ τοϋ 

Διευ-θυντοίί τοϋ ·Αστεροσκοπείου Άftηνών Julius Smith καl τοϋ ϊατροίί 
Ίακώβου eΑρμένη, έπισκεφftέντων τfιν Παλαι&ν Χώραν τΟ 8τος 1875. ΊδοU 
ή « έν3ύμησις »: «Το 1735 μεγάλος σεισμος έχάλασε τη Χώρα • (βλ. Ίωσ. 

Χατζιδάκη, Ή ίστορία ... , σελ. 185 ). 
"Ωστε ή δέσις τοϋ Ίωσ. Χατζιδάκη, περί καταστροφijς και έρημώσεως 

τi;ς Παί,αιάς Χώρας lιπΟ σεισμοϋ κατ& τΟ 8τος 1735, είναι κρυσταλλίνη έν 

τii σαφηνεί~ της και στερεώς 3εμελιωμένη. 

eo κ. Ζαφ. Βάος, στηριζόμενος, ώς λέγει, έπι έρεύνης τών άρχε ίων τilς 

μονiiς τοϋ cΑγ. 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου έν Πάτμφ άποφαίνεται Οτι: «α) cH 
Παλαιι'ι Χώρα είχε μ6νον χιλίους κατοίκους. β) Δεν κατεστ{>άφη έκ σεισμοίί 

η άλλης α!τ(ας κατa το 1735. Καi γ) Έvκατελε(φ3η παρa τών χατο(κων της 
τΟ 1800 λόγφ διαφόρων &σftενειών, αί όποίαι τfιν Επληξαν και ήφάνισαν τΟ 
πλείστον τούτων» (βλ. Ζαφ. Βάου, liνil' &ν., σελ. 450 ). 

Δια τήν στήριξιν τοϋ ύπΟ στοιχ. α ίσχυρισμοϋ του παρα{}έτει ό σ. άπό· 

σπασμα έπιστολfις τοϋ Πέτρου Ταταράκη τού 8τους 1829: « ... όπου αϋτη η 
Χώρα τΟ πάλαι ο-δσα κατοικημένη άπΟ χιλίους κατοίκους, μόλις σήμερον έν 

αύτi} κατοικοίίν δέκα, καi αύτοι κα{}ημερινώς σκέπτονται τfιν φυγήν των ... » 
(Βλ. Ζ. Βάου, i'νil' &ν., σελ. 501· 502 )."Ωστε ό Πέτοος Ταταράκης όμιλεί έν 
Ετει 1829 περl τοϋ άρι{}μοίi τών πάλαι ποτΒ κατοίκων τiiς Παλαιάς ΧώQας, 

ένφ οί Tournefort και Gouffier όμιλοϋν περι τοϋ άριftμοϋ τών κατοίκων 
τfις Χώρας έκαστος κατd συγκεκριμέvον χρόνον, κατ& τήν Εποχfιν τijς έπι· 

σκέψεώς του ε'ίς τi)ν νijσον. Ό άρι3μ0ς τών 1000 Επομένως κατοίκων έκφέρε
ται ύπΟ Ταταράκη κατ' ε'ίκασίαν, έκτίμησιν και συμπερασμόν, γενικώς καl 

άορίστως, c1>; άναφερ6μενος είς παQφχημένην έποχήν, έν(ρ οί &ρι{}μοl τών 

5000 κατοίκων τijς Παλαιaς Χώρας κατ« το i'τος 1700, καi τών 200 κατοί· 
κων κατd: τΟ 8τος 1775, μαρτυροϋνται iJπO τών ώς άνω δύο Επιστημόνων 

περιηγητών 'rournefort και Gouffier, ώς αύτοπτών Επισκε1:tτών κατd συγ· 
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κεκριμένον χρόνον. Πρόκειται λοιπόν περl παρανοήσεως καl παρερμηνείας 

κειμένου καl Εσφαλμένης άξιολογήσεως τών υπαρχουσών γραπτών μαοτυριών. 

Δια τfιν στήριξιν τοϋ ύπο στοιχ. β !σχυρισμοϋ του δ κ. Β. παραilέτει 

άπόσπασμα έπιστολfjς τοϋ Lερομονάχου Με{}οδίου ~ Αρμένη, άναφερούσης, 

ώς λέγει, καi τiJν α!τίαν τίjς Ερημώσεως τίjς Παλαιiίς Χώρας (βλ. Ζ. Βάου, 

εv-8" άν., σελ. 5Ο ι). Έν τούτοις έκ τiiς άναyνώσεως τfiς έπιστολi;ς τΟ μόνον 

εξαγόμενον συμπέρασμα εtναι οτι εν ~τει 1824 η Παλαια Χώρα ήτο τόπος 
Ερημος, πράγμα ύπΟ ούδενΟς άμφισβητούμενον καl Ολως dσχετον. ~Αλλ~ η δια· 

πίστωσις αϋτη βεβαίως δέν άποδεικνύει δη η Παλαια ΧώQα δΕν κατεστράφη 

ύπΟ σεισμοϋ κατά τΟ Ετος 1735. Πρόκειται ιiρα γε πάλιν περl παQανο-ήσεως 
κειμένου και μόνον; SΕπίσης Επιχειρείται διd της δημοσιεύσεως τριών έγγρά· 

φων τών ετών 1735, 1736 και 1755 (βλ. Ζ. Βάου, ~νil' άν., σελ. 483 • 487) 
να δειχilii ο τι ή Παλαιa Χώρα δέν εtχε καταστραφi'j ύπο σεισμοϋ. 'Αλλ' εκ τijς 

μελέτης τοϋ κειμένου καl τών τριών Εγγράφων δεν Εξάγεται τοιοϋτον τι συμ~ 

πέρασμα. Προσέτι δ σ. πειράται να ένισχύσtι τiιν άστήοικτον itέσιν του, 

δημοσιεύων κατωτέρω έν σελ. 488 ~ 490 σειρdν άποσπασμάτων δικαιοπρα

κτικών Εγγοάφων χρονολογουμένων μετ& τΟ €τος τfjς καταστροφfjς τfίς Πα· 

λαιά; Χώρας έκ σεισμοϋ, 1]τοι μετ& τΟ €τος 1735. ~Αλλά δΕν δύναταί τις vd 
ίσχυρισ{}ii σοβαρώς δτι μετ& τΟ συμβΟ:ν ένΟς καταστρεπτικοϋ σεισμοίί {}d 
Επαυον αί δικαιοπραξίαι έπι τών &κινήτων τijς πληγείσης π61~εως, καί τών 

πέοιξ κτημάτων, παρ& τi)ν έρήμωσίν της. Af ίδιοκτησίαι ύπijρχόν, αί Εκκλη· 
( 
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σ αι καt τα μετοχια επισης, •ι οικονομικη ωη και αι ο κονομικαι και αι 

ιiλλαι σχέσεις τών κατοίκων, φuσικ<Ρ τφ λόγφ, συνεχίζοντα κα1 μετά τήν 

έρήμωσίν της και τi}ν Εγκατάστασιν τών κατο(κων της είς τi}ν νέαν πρωτεύου· 
σαν τijς νfίσου. 

Τέλος δι& τiιν στήριξιν τοϋ ύπό στοιχ. γ ίσχυρισμοϋ του, πεοl έγκατα .. 
λείψεως τiiς Παλαιιi; Χώρας ύπΟ τών κατοίκων της κατd τΟ 8τος 1800, ό σ. 

σκοπεύει είς τΟ κενόν, Εφ' δσον 1jδη άπό τοίί ετους 1735, Οτε κατεστράφη 

Ολοσχερώς ύπΟ σεισμοϋ fι Χώρα, εΙχε σχεδόν έyκαταλειφfiij δπό τοϋ συνόλου 

τών κατuίκων της ώς πιστοποιείται έκ πλήflους γραπτών μαρτυριών. 

Ώς πρός τΟν χρόνον κτ(σεως τοίί &ξιολόγου tρικλιτου τρουλλοκαμάρου 

ναοϋ τiiς tΑγίας Τριάδος "Αδάμαντος ό σ. Επιχειρεί έντοπισμόν του περί τό 

8τος 1600, Εκφέρων σειρiιν -δποflέσεων άνευ οίουδήποτε Ερείσματος (πρβλ. 

Περi τiJν χρονολόγησιν τοϋ ναοϋ τijς 'Αγίας Τριάδος 'Αδάμαντος Μήλου, ε!ς 

τον άνa χείρας τόμον τijς 'Επετηρίδας ~ν σελ. 298. 303 ). 'Εκ τών ύποilέ· 
σεων τούτων άξιολογωτέρα -θά ή το fι έπιχειροϋσα να Εμφανίστι τόν ναΟν της 

"Αγίας Τριάδος ώς καilολικον ποτέ ύπαρξάσης μονijς, διαλυilείσης προ τοϋ 

/!τους 1700. Έν τούτοις δ περιηγητfις Pit. de Tournefort, δ δποίος επε· 

σκέφitη τiιν vijσoν κατiι τΟ fτος 1700, δεν μνημονεύει τiιν iJπαρξιν μovfiς εtς 
τον • Αδάμαντα, ενψ πληροφορεί πεQι τijς ύπάρξεω; δεκατριών ( 13) ~λλων 
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μονών, μονuδρίων καί μετοχίων καit~ απασαν την vησον. Τf)ν ϋπαρξιν μο· 

νijς άποκλείει και ό βαi!ύς γνώστης και μελετητfις τiiς Ίστορ(ας της Ίωσ. 

Χατζιδάκης (βλ. "Η !στορ ία τi'j; Μήλου, σελ. 222 ). Άλλα και ό σ. εκ τi'jς 

άρχειακiiς έρεύνη; τοπικών καl άλλων &ρχείων δΕν προσεκόμισεν ούδΕν 

στοιχείον δυνάμενον νd στηρίξυ τήν ύπόflεσίν του ταύτην. Άντι{}έτως 

Επιχειρήσας νd flεμελιώσυ τi}ν dποψίν του περί -δπάρξεως μον}iς παρiι τΟν 

ναΟν τijς tΑγίας Τριάδος ~Αδάμαντος, διd προσφυγijς είς την ύπΟ Ίωσ. 

Χατζιδάκη δημοσιευilείσαν διαilήκην τοϋ Νικοδήμου Σπαilάρου ήγουμέvου 

τiiς μονijς •Αγίας Μαρίνης Μήλου, διέπραξεν &σύγγνωστον και &νεπίτρεπτον 

σφάλμα. ~ Ασύγγνωστον, διότι Εflεώρησε τi}ν Επίκλησιν τοϋ Ονόματος τi;ς 

'Αγίας Τριάδος ώς άναφερομένην ε!ς τiJv μονiJν της 'Αγίας Τριάδος, ενψ 

ή άνάγνωσις τfiς δια{}ήκης δεν Sπt τρέπει κατ' ούδένα τρόπον τοιοϋτον 

συσχετισμόν. Άνεπίτρεπτον δέ, διότι δΕν έμνημόνευσε καl δεν άνεδημο· 

σίευσε τiιν σχετικi)ν περικοπi}ν τfjς &ρχης τiiς διαflήκης, κολοβώσας έπt 

πλέον ταύτην καl δταν είς Ολως άσχετον {}έσιν τfίς Sργασ(ας του τi)ν &νε~ 

δημοσίευσε μερικώς και ελλιπώς. 

Διd τdς είκόνας τdς &ποκειμένας έπl τοϋ τέμπλου τοϋ ναοϋ τiiς ιΑγίας 

Τριάδος ό σ. άποφαίνεται μετα βεβαιότητος Οτι Ολαι προέρχονται Εκ τών Εκ· 

κλησιών τfiς καταστραφείσης Παλαι(iς Χώρας. Και Ο τι άρκεταί έξ αύτών προέρ· 

χονται εκ Παλαιiίς Χώρας το πληQοφορεί !]δη ό Ίωσ. Χατζιδάκης, εν σελ. 

236, 237 τijς ι Ιστορίας του, παραλείπει δε να μνημοvεύσυ καl τοϋτο ό σ.' Αλλ~ 
ή Επιχειρηματολογία του Οη δλαι αί είκόνες προέρχονται έκ Παλαιάς Χώρας 

δεν πείilει διd τοuς κάτωilι λόγους: 1) Προβάλλεται η πειρατεία <1>; α! τ ία 

παρεμποδίζουσα τiJν εξ ύπαρχijς άφιέρωσιν ε!ς τον ναον τi'jς "Αγίας Τριάδος 
είκ6νων. Παρ& ταίίτα Ολαι αί έκκλησίαι τi'jς νήσου -όπέχειντο είς τήν διό τfiς 

πειρατείας σύλησιν τών κειμηλίων καί είκόνων των, χωρlς βεβαίως τοϋτο να 

σημαίνn δτι δΕν διέitετον είκόνας λόγφ τijς αίτίας ταύτης. 2) ~Ως γνωστΟν 
οί πειραταl κατέστρεφαν έν τii μανίQ τijς άναζητήσεως {}ησαuρώv, &λλό πάν

τως επεδίωκαν να παραλάβουν μεil' εαυτών συλώντες άλλου είδους άντικεί· 

μενα και τιμαλφij καi οχι βεβαίως μεταβυζαντινaς ε!κόνας. Και 3) Άναφέ· 
ρεται τέλος, ώς τό σπουδαιότερον ύπό τοϋ σ. Επιχείρημα ύπΕρ τijς άπ6ψεώς 

του, δτι ό ναος τijς Άγ. Τριάδος επωλήilη άντι 300 μόνον δραχμών ε!ς τούς 
κατοίκους του χωρίου Άδάμαντος, ένΦ άλλοι ναοί aσυγκρίτως ύποδεέστεροι, 

&ς δ τοϋ eAγLou Σπυρίδωνος καί τοϋ Άγίου Νικολάου, έπωλή6ησαν άντί 

1.000 δραχμών ό πρώτος και 4.500 δραχμών δ δεύτερος. την διαφο· 

ρdν ταύτην δ χ. Βάος άποδίδει είς τi}ν 8λλειψιν διακόσμου. •Εν τούτοις Εν 

συνεχεί<J πληροφορεί εν σελ. 420, δτι ό ναος τijς "Α γ. Τριάδος επωλήilη ε!ς 
« κακίστην κτιριακi}ν κατάστασιν, λόγφ Ελλείψεως πάσης -δπΕρ αύτοϋ φρον· 

τίδος », χωρlς έκ τοϋ γεγονότος τούτου νd διερωτη{}fi, μfjπως καt εtς τi)ν 

κακίστην κτιριακήν κατάστασιν τοϋ ναοϋ c'Οφείλετο il διαφορd αϋτη της 
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τιμ ης του. έν σχέσει πρΟς τούς έτέοους δύο ναούς. Άλλ ~ η δη έσημειώ8η Ο τι i) 
κριτικό της δΕν άποτελεί τΟ χαρακτηριστικΟν γνώρισμα τijς ύπ~ Οψει έργασίας. 

Ε!ς τi}ν σελ. 451 δ κ. Βάος δημοσιεύει τi}ν φωτ. 213 σφραγ(σματος, 
μΕ τΟν ύπότι τλον « Σφραγlς τοϋ ναού τής Παναγίας τijς Πορτιανiϊς, προστά
τιδας τοϋ λαοϋ τijς Μήλου ( Φωτ. έκ παλαιοϋ έγγράφου) », ι'iνευ έτέρου σχο· 

Ηου, πληροφορ(ας η μνε(ας τ;jς πηγijς εκ τijς οποiας ;Jντλησεν. Έν τού

τοις πρέπει να σημειωθii Οτι Ο πρώτος δημοσιεύσας τΟ Εγγραφον τοϋτο τοϋ 

ί!τους 1731 Ίωσ. Χατζιδάκης, το συνοδευόμενον ύπο τοϋ άνωτέρω σφραγ(· 
σματος, σημειοί οτι ΠQΟέρχεται « έκ τijς σφραγίδας τοϋ Κοινοϋ τijς Μ ή· 

λου εϊς τi}ν έποχi}ν τijς Παλαιάς Χώρας» (βλ. 'Ιωσ. Χατζιδάκη, Ή ίστο· 

ρ(α ... , σελ. 269 ), ύπογραμμίζων τi}ν μεγάλην ίστορικi}ν σημασ(αν τοϋ έγγρά· 
φοu, ώς πληροφοροϋντος τΟν τρόπον τi]ς έκλογi)ς τών έπιτρόπων τοV Κοι
νού καi τd καδήκοντα αύτών. 'Ώστε παρεσιωπή8η καi πάλιν ό άνευρι:Ον τό 

ί!γγραφον καi tO σφράγισμα, και παρενοή{Jη ΠαQερμηνευ{Jείσα η χρijσις 

τiiς σφQαγίδος. 

Τέλος διασπάρτως σημειοϋμεν: 1) "Οτι η κεκοσμημένη πλαξ η εύρισκο· 
μένη Εν τ ψ μέσφ τijς πλακοστρώσεως τοϋ δαπέδου τοϋ ναοϋ, κατ' άξονά του, 
χαρακτηρίζεται συνήtJως ώς « Ομφάλιος πλάξ », Οχι δΕ« δμφαλΟς τοϋ ναοϋ », 
οπως έν σελ. 61. 2) ·ο τι ή ~ιατύπωσις «ή άρχιτεκτονικi} τοϋ ναοϋ τijς 
Κοιμήσεως τijς Θεοτόκου' Αδάμαντος είναι βασιλικi} τρίκλι τος» (βλ. Ζ. Βάου, 

i!ν{J' άν., σελ. 400) είναι άδόκιμος, έπαναλαμβανομένη πολλάκις προκειμένου 
περι ι'iλλων ναών. 3) "Ο τι η έκ του ναοϋ τοϋ Χριστοϋ Ζεφυρ(ας δημοσιευο
μένη Επιγραφή, Εν σελ. 478 τiΊς ύπΟ διερεύνησιν Εργασίας. παρασιωπffται 
δτι άποτελεί άναναδημοσίευσιν έκ τijς σελ. 194 τilς Ίστορίας τοϋ Ίωσ. 

Χατζιδάχη. Κα\ πλ~1!ος Ciλλων παρομο(ων άστοχημάτων και παραλε(ψεων. 

Ή εΙκονογράφησις τοϋ βιβλίου είναι πλουσιωτάτη, 1!& έλέγομεν άφει· 
δής, άρι1!μοϋσα 251 φωτογραφ(ας. Θα ίiπρεπεν ομως να παρατηρη1!iί οτι 
&ρκεταl Εξ αύτών ύπΕρ τ&ς πεντήκοντα (50 )ι Εμφανίζουν Εν &πωτάτφ Sπι· 

πέδφ βάθους τΟν ~κάστοτε έξεταζόμενον ναΟν η ναLσκον, είς τρόπον ΟΟστε 

ούτος να είναι ολως δυσδιάκριτος, ένψ έξ ι'iλλου έν πρώτφ έπιπέδφ παρου· 
σιάζουν κάτι τελείως ι'iσχετον, ώς άνεμόμυλον ( εϊκ. 204 ), άλώνιον ( εϊκ. 231) 
κ.ά., η τΟ τοπίον της νήσου. 

Τέλος την έργασίαν κλείει γενικΟν εUρετήοιον τών έξετασ{}έντων ναών 

καl ναLσκων, άκολου{}οϋν δΕ: πίνακες λέξεων, τοπωνυμίων και κυρίων δνο· 

μάτων πάντες χρήσιμοι δι& τiιν μελέτην. 

Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

' 
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S y m e ο n l e Ν ο u ρ e α u Τ h e ο l ο g i e n, Catecheses par Basile 
KriPocheϊne, J.Jfl, 1963-1965, Paris, <<Sources Chretiennes>>, Nos 96, 
104, 113. 

Κατα το μεσολαβijσαν χρονικον διάστημα άπο τijς έμφανίσεως τijς πρώ· 

της μελέτης περl τΟ 8ργον τοϋ e Α γ ίου Συμεών, τοϋ Νέου Θεολόγου, ύπΟ τοίί 

Karl Holl : « Enthusiasmus und Bussgewalt beim griechischen Mδnch
tum. Eine Studie zu Symeon dem Neuen Theo!ogen », Leipzίg 1898, 
Εγράφησαν πολλ& άρ{}ρα καl μελέται σχετικώς μΕ τΟ 8ργον καl τiιν διδασκα· 

. λίαν τοϋ Συμεών. Σοβαρωτάτην όSθησιν Εδωσεv dσφαλώς 1} ύirO τοϋ Ir. 
Hausherr κριτικi} 1iκδοσις τοϋ Βίου τοϋ Συμεών: << Un grand mystique 
byzantin. Vie de Symeon !e Nouveau Theologien ( 949 · 1022) par Ni
cetas Stethatos » Orienta!ia Christiana 12, Roma 1928, Nr. 25. Κατa 

τ& τελευταία 8τη παρατηρείται ίδιαιτέρα έvασχόλησις περl η)ν χειρόγραφον 

παράδοσιν τών ίiργων τοϋ Συμεών. Έντος δλiγου Μ iiχu ολοκληρω1!ij η κρι· 

τικiι Εκδοσις τοϋ συνόλου συγγραφικού Εργου τοϋ μεγάλου τούτου Μυστικοϋ 

τiίς Άνατολικf]ς "Εκκλησίας. ~ΕκτΟς των Ο σων Sχουν έκδοfΗi- fι ι η έκ τώv 

τεσσάρων 'Επιστολών ύπο τοϋ Kar! Ηο!!, iiν1!' άν., σελ. 110 ·125' οί "Υμνοι 
4 ( ΖαγοQαίος 19 ), 15 ( Ζαγ. 81 ), 10 και 15 ( στ(χ. 141· 264) ύΠο τοϋ Pau! 
Maas: • Aus der Poesie des Mystikers Symeon » έν: « Beitrage zur 
Geschichte des Christ!ichen A!tertums und der Byzantinischen Lite
ratur » Bonn und Leipzίg 1922, σελ. 228 · 241 · τα Κεφάλαια 1!εολογικά, 
γνωστικα και πρακτικα iJπO τοϋ J, Darrouzes, Sources Chretiennes, Ν0 5l' 
αί Κατηχήσεις ( περl αϋτό~ν -3& γίνn κατωτέρω Εκτενέστερος λόγος)- ~τοι

μάζονται πρΟς Sκδοσιν αί "Επιστολαl 2 · 4, οί 15 "Η-θικοl καl οί 3 Θεολο· 
yικοl Λόγοι, και όλόκληρος ή συλλογη ·τών ύπΟ τΟν τίτλον « τών -θείων 
~Υ μ ν ων οί Sρωτες » 58 "Ύμνων (σχετικώς μf: τούς "Ύμνους και τi)ν 8κδοσιν 

τοu Διονυσ(ου Ζαγορα(ου, Βενετ(α 1790, βλ. Δ.Λ. Στ. έν: Θεολογ(α 3 ( 1963) 
σελ. 430-436). 

Κατα τα ί!τη 1963 ·1965 έξοδ61!ησαν ε!ς το Παρ(σι οί Κατηχητικοl 

Λόγοι τοϋ ΣυμεcΟν ύπΟ τΟν τίτλοv « Catecheses ». "Η κριτικΊι 8χδοσις τοϋ 
κειμένου 8χει γίνει --&π Ο τοϋ Βασιλείου Krivocheine. ΤΟ κείμενον τών Κατη· 
χήσεων Εκδίδεται μετd παραλ/,ήλου μεταφράσεως είς την γαλλικην ύπό τοϋ 
] oseph Paramelle. Είς τΟν α' τόμον ό Krivocheine πρΟτάσσει μακρdv ε ίσα· 
γωγt}ν, Ο που άσχολείται μf; την προσωπικότητα τοϋ Συμεών, σελ. 15 ·54, μέ 
τi}ν μαρτυρ(αν τοϋ Στη1!άτου διa το ί!ργον τοu Συμεών, σελ. 55. 62. 'Εν 
συνεχε(\! γ(νεται λόγος περι τών χειρογράφων. Ε!ς τi}ν σημ. 2 τijς σελ. 64 
λέγεται δτι ό Διονύσιος Ζαγοραίος συν τοίς άλλοις παραλείπει και τόν 

•yμνον 54 (&ρ({!μησις χειρογQάφων). Ό "Υμνος οότος ομως ε!ναι OL στ(χ. 
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147-318 τοϋ 470U CΎμνου, ώ;: συνάγεται Εκ τοϋ παρισινοϋ χειρογράφου των 
Ύμνων ( Suppl. gr. 103, 14ος α!ών ). Ε!ς τ ας σελίδας 69- 179 ό Krivo· 
cbeine ΠΕQtγράφει λεπτομερώς τα χειρόγραφα καl ασχολείται μΕ την μορφο· 

λογίαν καl τf1ν ίστορίαν τοϋ κειμένου τών Κατηχήσεων. Τό κείμενον τών 34 
Κατηχήσεων- χωρlς τfιν yαJ,/,ικΥιν μετάφρασι ν- καταλαμβάνει καl είς το.Uς 

τρείς τ6μοuς 470 περίπου σελίδας. Εtς το τέλος των Κατηχήσεων ( τ6μ. γ' 
σελ. 304- 357) συνεκδίδονται καl αί δύο Εϋχαριστίαι, αί όποία ι παοουσιά~ 
ζουν πολλ&ς Ομοιότητας. Είς η)ν Εκδοσιν τοϋ Ζαγοραίου &παντοίiν ώς Λόγοι 

90 καl 91. Άντιστοιχίαν των Κατηχήσεων τiις κριτικiiς έκδόσεως πρΟς τi]ν 
Νεοελληνικi]ν μετάφρασιν ( έκδ. Ζαγοραίοu) καl προς τi]ν Λατινικi]ν ( PG 

120) δuνάμε/Jα να ε~ρωμεν εtς τας σελ. 1 g3- 197 του α' τ6μου. 
cH παροϋσα κριτικfι Εκδοσις τοϋ Krivocheine άποκαfiιστ~ τΟ μεγαλύ

τερον μέρος βασικης σημασίας τοϋ Εργου τοϋ ~Α γ ίου ΣυμεΟΟν κατά τρόπον, 

ό όποLος ίκανοποιεί .πλήρως τi}ν φιλολογικi}ν Επιστήμην. ιΗ Βκδοσις τών 

Κατηχήσεων προσφέρει &:σφαλες κείμενον διά τi}ν γνωριμίαν τοϋ προσώπου 
καt της διδασκαλίας τοϋ Συμεών. Αί Κατηχ-ήσεις, αί όποίαι άναφέρονται είς 

δλον το πλάτος καl βά/Jος οχ ι μ6νον τijς μυστικijς ζωijς, &λλα κα\ των κα/Jη· 

μερινών προβλημάτων τών χριστιανών, άποτελοϋν άναντικατάστατον πηγην 
δια τi)ν ~Ορftόδοξον ~Εκκλησίαν. ιο Εκδότης είογάσftη εύσυνειδήτως Επl 
μακρ& 8τη έως of.i φέρtι είς πέρας τΟ πρΟ fιμών έπί τευγμα. 

ΔΗΜ. Λ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

Δ ι κ α ί ο v Β. Β α γ ι α κ ά κ ο v, Σχεδ!ασμα περt τών τοπωνυμικών καί 

&νθρωπωνυμικών σπουδών lν 'Ελλάδι 1833-1962, lν 'Αθήναις 1964. 
'Ανάτυπον εκ τής <<' Αθηνίiς», τ6μ. Ξ'Ζ' (1962}, σσ. 301-424 καΙ τ6μ. 
ΞΖ' (1963-1964), σσ. 145-369. 

'Ανατυπώσας έκ τών δύο διαδοχικών τόμων της « • ΑΒηνάς » ( Ξ<ϊ' και 
ΞΖ') ό συντάκτης του ΊστοριΚοϋ Λεξικοϋ τijς Έλληνικij; Γλώσσης δ. φ. 

Δικαίος Β. Βαγιακάκος τιJς άποτείιούσας τΟ ύπΟ τΟν άνωτέρω τίτλον μελέ

τημα δύο Επt μέρους Εργασίας αύtσϋ προσφέρει είς τi]ν Ηληνικf)ν γλωσσι

κi)ν Επιστήμην Σχεδίασμα, δπως λέγει ό 'ίδιος, σύστημα μάλλον, Οπως άπο· 

δεικνύουν τ& πράγματα, τοπωνυμικών καl άvftρωπωνυμικών Ερευνών. Διότι 

δ8ν καταγράφει aπλώς τi)ν βιβλιογραφ(αν έπ\ τοϋ εξεταζομένου /Jέματος των 

τοπωνυμίων καi &ν/Jρωπωνuμίων τijς περι6δου 1833- 1962, &φ' fjς δηλαδi] 
περίπου συνέστη τΟ Ελεύθερον κράτος μέχρι σήμερον, άλλ& συστηματοποιεί 

τΟ διάσπαρτον σχετικΟν ύλικΟν κατ-α κατηγορίας καl ύποδεικνύει είς πάντα 

f,' 

• 
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Ενδιαφερόμενον τόσον δια τfiς κατuτάξεως, δσον καί δια τών εύρετηρίων, τα 

χρήσιμα είς τ&ς έρεύvας του στοιχεία καί τΟν καίtοδηγεί Εμμέσως κατα τίνα 

τρόπον {}d έργασ{}fi Επl τοϋ σπουδαίου {}έματο;, είτε συλλέγει είτε μελετg τΟ 
ύλικΟν καl συνάγει συμπεράσματα. 

"'Οτι αί τοπωνυμικαl γενικώς fρεuναι καί αί άν{}ρωπωνυμικαί είδικώ· 

τερον άποτελοϋν έ:τ" Εσχάτων κλάδον διε-Βνοϋς Ενδιαφέροντος καl συνεργα· 
σίας, τονίζει ό σ. είς τf)ν άρχfιν τfjς μελέτης του, προσίtέτων δ τι καl διε

{}νες κέντρον άπΟ τοίi 1950 ίδρύ8η είς Louvain καl τΟ πρΟς τοϋτο Εκδιδό· 
μενον περιοδικΟν ύπΟ τΟν τίτλον ΟΝΟΜΑ καλλιεργεL τdς σχετικάς διε-θνείς 
έπιστημονικας σχέσεις. Παρ' ήμίν ό Μηλιαράκης βεβαίως aποτελεί τi]ν πρω

τοπορίαν της σχετικijς Ερεύνης, άφ" fjς τΟ 1889 Εξέδωκε τf)ν γνωστi)ν αύτοϋ 

Νεοελληνικi]ν Γεωγραφικi]ν Φιλολογίαν. 'Αλλα τ6σον εtς τi]ν Γλωσσολογ(αν, 
Οσον καl είς τf)ν ΛαογQαφίαν ή περίεργος 8εωρία τοϋ Fallmerayer Βδωκεν 
άφορμηv είς ταUς "'Ελληνας Επιστήμονας να καταγίνουν μΕ τfιν συλλογf)ν καl 

μελέτην τοϋ τοπαινυμικοϋ καl &νftρωπωνυμικοϋ ύλικοϋ και να καταλήξουν 
είς συμπεράσματα, άνατρέποντα τας παραδόξους ίtεωρίας. ~Έκτοτε ή μελέτη 

<< τών έπl τοϋ Εδάφους γεγλυμμένων Επιγραφών » έσυστηματοποιή{}η καl 

ηύρύν{}η ό κύκλος των Ερευνητών, &λλ' όπωσδήποτε ή &φορμi] είχε δo-Bfj 
λtαν ένωρίς, όπότε ''Έλληνες Επιστήμονες άμυνόμενοι τοϋ πατρίου έδάφους 

ήσχολή{}ησαν με τΟ Επ~ αύrοϋ πρώτον περισωΒεv χρήσιμον ύλικόν, άκολού

fiαις δΕ καl με τΟ &ναφερόμsνον είς τα πρόσωπα, τdς οίκογενείας κλπ. Συνα· 
ψfις ή dρκετα παλαι& τάσις μετονομασίας τών τοπωνυμίων καl ή σύστασις 
της παρα τψ ey πουργείcρ "Εσωτερικών έπιτροπi}ς μετονομασίας των τοπω· 

νυμίων. &πΟ τfιν όποίαν δΕν εχομεν άπαλλαyii μέχοι σήμερον. 
Δια τΟν μελετώντα τ& τοπαινυμικd ζητήματα της (Ελλάδος πολλό προ

βλήματα ανακύπτουν καl ταϋτα σημειώνει ό σ. Ενταϋf)α, Ύ}τοι τήν μακρ&ν 

φιλολογικην παράδοσιν, τi)ν προέκτασιν αύτiiς δια τών νέων άρχαιολογικών 

άνακαλύψεων, τΟν μακρΟν καl πο].υκύμαντον ίστορικΟν βίον τοϋ f{}νους μας 

κλπ. "Ο τοπωνυμιολόγος Εχει ν& μελετ-ήσυ τοπωνύμια προελληνικά, έλληνικα 
( άρχαία, βυζαντινά, νεοελληνικα) κα\ ξένα (σλαβικά, φραγκικά, τουρκικά, 
βενετικά, κουτσοβλαχικά ). Είς τήν μελέτην έξηγοϋνται τ& άπαραίτητα περl 

τών έπl μέρους Ελληνικών τοπωνυμικών Εργασιών καl παρέχεται ή σχετικi) 
βιβλιογραφία κατ& κατηγορίας καl κατα γεωγραφικdς περιφερείας με πάσαν 

δυνατf)ν πληρότητα και πάντοτε Εκ πρώτης χειρΟς δι~ εύρείας &ποδελτιώσεως 
τών κυριωτέρων Εντύπων ύπΟ τοϋ ίδίου τοϋ σ. μόνου. 

Το β' μέρος τijς μελέτης ε!ναι &φιερωμένον εtς τα &ν/Jρωπωνυμικά. Εtς 
τf)ν προτασσομένην βραχείαν εtσαγωγi)ν έζηγοϋνται κατ& τρόπον αύστηρώς 

έπιστημονικΟν τά της γενέσεως τοϋ άτομικοϋ όνόματος άπΟ άρχαιοτάτων χρό

νων καl &κολού3ως τοU Επωνύμου. Σημειοϋνται αί σχετικαl πηγαl καl δι& 
τdς Εξ αUrών έπιγραφάς, τα μολυβδόβουλλα, τ& 8γγραφα καl τα λεξικα παρέ· 
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χετf.Cι έξαντλητικη βιβλιογραφία. Δια την γενικαιτέραν μελέτην, τών όνομά· 

των και έπωνύμων ύποδεικνύονται γενικαί καl είδικαl μελέται καί άκολού

ilως άναγράφεται μεilοδικώς διατεταγμένη ή βιβλιογραφ(α τών άνilρωπωνυ· 

μι κών μελετών, δπως καί έπl τών τοπωνυμικών, f}τοι κατ' εlδος προελληνικά, 

έλληνικ& ( άρχαία Ελληνικά, βυζαντινά, νεοελληνικά, παQωνύμια, πατρωνυ

μικά, μητρωνυμικά, &νδρωνυμικά, Ονόματα δούλων, έκ χριστιανικfjς έπιδρά

σεως, βυζαντινι:i)ν καί νεοελληνικών ο'ίκων ), ξένα, Ηtνικά, "Ελλάδος καί ξενό
γλωσσα, μετα κατανομijς τοϋ ύλικοϋ τών άνitρωπωνυμικών μελετών κατά 

γεωγραφικ& διαμερίσματα. 

Ό σ. il(γει το ζήτημα τi'jς συντάξεως Βυζαντινi'jς καl Νεοελληνικiiς προ· 

σωπογραφίας καl ύποδεικνύει μαζί μ8 ηlν χρησιμότητα τfις έργασίας ταύτης 

:ι:Ον τρόπον συγκεντρώσεως τοϋ ύλικοϋ. Παραθέτει περαιτέρω τ'Ιiν τε γενι· 

κωτέραν βιβλιογραφίαν καl τήν γνωστήν είς αύτΟν τών διαφόρων νεοελλη· 

νικών οϊκων άλφαβητικώς, άSστε δ μελετητfις να διευκολύνεται είς τΟ Ερyον 

του. Βεβαίως ήμποοοϋν νd προστεθοϋν σχετικαl είδήσεις άπΟ πολλdς άκόμη 

μονογραφίας έκ διαφόρων μερών της ~Ελλάδος, Οπως καl &πΟ έκδόσεις έγγρά· 

φων καl άπΟ άνέκδοτον {1λικόν, άλλ• έν προκειμένφ ό σ. &ντλεί άπΟ τdς &το· 

μικd:ς αύτου σημειώσεις καl μολονότι φαίνεται dχαρις έργασία αϋτη τής σuν· 

τάξεως δελτίων γενικijς η μερικiiς φύσεως, Qμως· δια τους μέλλοντας νd χρη· 

σιμοποιιήσουν ηΊν βιβλιογραφίαν, που παρατίθεται, εlναι σοβαρα ένίσχυσις 

διa περαιτέρω ερεύνας. Άξ(α δΕ ϊδιαιτέρας εξάρσεως ε! ναι ή ενημερότης τοϋ 

σ. είς Οσα &ναφέρει καl βιβλιογραφεί έπl της κατηγορίας τών Εθνικών λεγο· 

μένων Ονομάτων, καl δfι τών έπι μέρους, Οπου κατατάσσει τα ... Έλλην· Γραι· 
κΟς ·Ρωμιός, περl &ιν παρασκευάζει ίδίαν μακραν μελέτην γλωσσικfιν καl 

ίστορικfιν δια tdς περιπετείας του τριπτύχου, και &κολού8ως δια τα έθνικ& 

Ονόματα, τ& σχηματισ8έντα έκ διαφόρων έννοιών, cΟς οί Ζυγιώται, οί Κρυ

πτοχριστιανοίι οί Σαρακατσίiνοι, οί Τσάκωνες, κα8ι:Ος και τ& ξενόγλωσσα 

( Άλβανο(, 'Αμπαδιώται, 'Ατσ(γγανοι, Βλάχοι· Κουτσόβλαχοι, Βούλγαροι, 

'Εβραίοι κλπ.). 

"Η μακριi διμερi]ς μελέτη αϋτη τοϋ Δ. Βαγιακάκου δεν ε!ναι ιiπλi'j 

βιβλιογραφικ't) έγκυκλοπαιδεία, είναι χρησιμώτατον έπιστημονικΟν βοή-θημα, 

μέλλον ν& κα8οδηγ'Ιiσυ νεωτέρους έπιστήμονας ίδίQ καl να ύποβοη-θ>ήσ11 έπι 

πλείστων ζητημάτων, γλωσσικών, λαογραφικών, ίστορικών, έ{}νολογικών καl 

φιλολογικών, πρέπει δλ ν& χαρακτηρισ{}fί ώς προϊΟν μακρCiς έρεύνης, πείρας 

καl άγάπης, δ σον και μεitοδικfiς διατάξεως έπl τε8ειμένου σχεδίου, έντΟς τοϋ 

Οποίου μλ μεγάλην εύχέρειαν ό σ. κινείται, ύπηρετών κατ& βάσιν τi}ν γλωσ

σικiιν έπιστήμην, &λλ• Οχι όλιγώτερον έξυπηρετών καl τ&ς συναφείς έρεύνας. 

Τ. ΑΘ. ΓΡΠΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ι 
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~Α π ο σ τ 6 λ ο v Ε. Β α κ α λ ο πού λ ο v, καθηγ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης, 

Ίστορiα τοϋ Νέου Έλληvισμοϋ, τ6μ. Β' 1 , Τουρκοκρατiα 1453-1669, 
οί ίστορικiς βάσεις της Νεοελληνικής κοινωνίας και οίκονομίας, Θεσ

σαλοvlκη 1964, σσ. ια' + 501 + XXIV πlv. + 6 χάρτ. ( lvτδς κει· 
μέvοv). 

Είς τΟν Α~ τόμον τοϋ παρόντος fργου του ό κα-8ηγητ't)ς τfiς Νεωτέρας 

Ίστορίας τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαί.ονίκης ~Απ. Β. Βακαλόπουλος άνε· 

ζήτησε τ&ς ρίζας τοϋ Νέου "Ελληνισμοϋ έντΟς τών ίστορικών γεγο\'ότων τών 
τελευταίων αtώνων τοϋ Βυζαντίου καl παρηκολού8ησε τ't)ν έξελικτικi)ν πο· 

ρείαν αύτοίί, καflch; διεμορφοϋτο έντΟς τών ΙΔ' καl ΙΕ' αίώνων μέχρι τijς 
"Αλώσεως τη; Κ Πόλεως καl τfjς Τραπεζούντας ( 1461) 1• "Η δη ό φιλόπονος 

συγγραφεύς τοίί Εργου δι& τοίί μετ& χείρας α1 μέρους του Β; τόμου παρα

κσλου-8εί τi}ν δραματικ't)ν πορείαν τοϋ Νέου "Ελληνισμοίί ύπΟ τ't)ν τουρκικήν 

τυρανν(αν μέχρι τi'jς ΊJποταγfjς τfiς Κρήτης εϊς τοvς 'Ασιάτας ( 1669 ). Το 
Ορόσημον τοϋτο φράσσει μίαν Ομοιόμορφον ίστορικi)ν περίοδον, άποτελοϋ· 

σαν Ενότητα ύπΟ Επσψιν πολιτικfιν καl πολιτιστικήν."Ως ό συγγραφεiις έπεξη
γεί είς τfιν προτασσομένην είσαγωγ>ήν του, έξετάζει είς τΟν παρόντα 'r]μί· 

τομον την μετα τiΊν., Αλωσιν συντελεσθείσαν άνασύνταξιv και όργάναισιν του 

έλληνικοϋ κόσμου μέχρι τijς διαμορφώσεώς του είς ποοεπαναστατικi}ν κοινω· 
νίαν, άναζητεί δηλ. τ&ς ίστορικ&ς βάσεις της νεοελλr)\•ικijς κοινωνίας καl 

οϊκονομίας, δι& μέσου τής κα-3ημαγμένης πορείας που ήκολού{}ησεν ό cΕλλη
νισμΟς μeτd: τΟ έ8νικ0ν ναυάγιον τοϋ 1453. 

"ΕνΟς χαμένου κόσμου τα λείψανα Εγιναν ζωηροl σπιv-3ηρες, πυρijνες τijς 

πνευματικiϊς, στρατιωτικiiς καl πολιτικής ζωi;ς τοϋ τόπου των, διέσχισαν τΟ 

χάος καl 1]νοιξαν δρόμον, διαγράφοντες φωτεινιiς τροχιCtς πρΟς πάσαν κατεύ

-3υνσιν, λέγει είσαγωγικώς ό σ., ταύτΟν είπείν διαγράφοντες αύτοl τi}ν πο· 
ρε ία ν τοϋ Νέου CΕλληνισμοϋ, δι. δ και άντιπροσωπεύουν τfιν μεγάλην παρά· 

δοσιν τοϋ Ενδόξου παρελ8όντος. Πρόκειται κατ& πρώτον λόγον δι& τοiις 
λογίους . .,Υ στερα έκινή8η .η 'Εκκλησία, 8εσμ0ς πανάρχαιος, ποiι έπιζϋ άπΟ 

τΟ Βυζάντιον καl την εϊκόνα τijς δρ8οδόξου αύτοκρατορίας έπεκτείνει Εκτοτε 
μλ τ't)ν Εκκλησιαστικήν παράδοσιν, έντΟς τής Οποίας καl δι& τfiς Οποίας έκφρά
ζεται 11 πνευματικiΊ ζωfι τοϋ έλληvικοϋ Ε8νους και των λοιπών λαών της 
Βαλκανικfjς μέχρι τοϋ τέλους του ΙΗ' αϊώνος. "Η 'Ιστορ(α τοϋ "Ελλ~νισμοϋ, 

λέγει δρ8ώς ό σ., κατα την Τουρκοκρατίαν, όπότε έλληνικΟς κρατικΟς δργα
νισμΟς δΕν ύφίστατο, εlναι 11 'Ιστορία του έλJ,ηνικοϋ κόσμου της έποχijς 

ι Βιβλιοκρισίαν τοU Α' τόμου τοϋ Εργου βλ. έν ΕΕΒΣ, τόμ. ΛΒ• ( 1963 ), σελ. 
506. 513. 
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έντΟς καί έκτΟς τοίί έλληνικοϋ χώρου καl διαφωτίζει Ολων των βαλκανικών 

λαών η)ν άντίστοιχον ~Ιστορίαν. 

Αί είσαγωγικαl σκέψεις τοϋ κα{tηγητοϋ Βακαλοπούλου είναι χρησιμώ· 

ταται τόσον δι& τΟ εύρύτερον κοινόν, πρός τΟ Οποίον μ<Χλλον άπευfJύνεται 

τΟ βιβλίον, δια να τοϋ γνωρίσυ κατα τρόπον έπιστημονικΟν τfιν ~Ιστορίαv 

τοϋ ε8νους του, Οσον καl δι& τοUς είδικούς, Επιστήμονας, μεJ.ετητάς, έρευ· 

νητ&ς καί λογίους, που {}& η θελαν συστηματικώς να έyχύψουν είς τ1)ν ·Ιστο· 

ρίαν τοϋ Νέου tΕλληνισμοίί. Θ& κατανο1]σωμεν- λέγει ό σ.- τiιν σημεQL· 

νi]ν νεοεJ.ληνικiιν πραγματικότητα, αν άπαραιτ1lτως μελετήσωμεν την προϊ· 
στορ(αν αύτης είς Ολας της τdς Εκδηλώσεις. Έπl τϋ βάσει άπηκριβωμένων 

γνώσεων κινουμέν'η η πορεία της έρεύνης aα προσφέρu χρησίμους είδήσεις 

είς τΟν φιλόσοφον, τΟν οίκονομολόγον, τΟν κοινωνιο/,όγον καl τΟν πολιτικΟν 
καl είς πάν ήγετικΟν στέλεχος τοϋ ε8νους. Ή ελλειψις ίστορικών γνώσεων 

κα8ιστg τΟν πολίτην άνίκανον ν" άνταποκρι{}fi είς οίονδήποτε τομέα της έ{}νι· 

κiiς ζωής καl πρέπει να {}εωρη-θii άπαραί τη τος, ώς δρ{}ώς τονίζεται, δια τfιν 

κατάληψιν οίασδ!]ποτε {}έσεως εtς τήν δημοσίαν ζωήν ή γνώσις τής έιJνικής 

~Ιστορίας. ΜΕ τi}ν γνώσιν τών έκδηλώσεων τοϋ βίου τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ 

κατd τfιν περίοδον τi'}ς δουλείας τοπο8ετούμε8α έπάνω είς ύψηλfιν επαλξιν, 
δπό8εν {}εώμε{}α &φ" ύψηλοU Q),ηv τήν πο~είαν τού Νέου "Ελληνισμού ύπΟ 

τΟ καitεστΟΟς τfiς ξενικfiς δεσποτείας, ζώμεν τα πνευματικα αύτοϋ δημιουρ· 

γήματα, άπολαύομεν τός ποικίλας Οψεις τοϋ πολιτισμού του, τΟν κόσμον 

τών ίδεών του, τα προ'ίόντα tοϋ λόγου καl τiiς τέχνης καtd ΠεQιόδους~ 
τόπους και μορφάς. Ίδοiι ή άνάyκη τής συγγραφής μιιiς συστηματικής 

Εtσαγωγi'jς εtς την Νέαν ΈλληνικΎιν Λογοτεχνίαν καi ή γνώσις αύτi'jς άπο 
Ολους μΕt τσUς μορφωμένους cιΕλληνας πρΟ πάντων Ομως άπΩ έκείνους που 

γράφουν. "Ιδο\ι &κόμη ή &νάγκη τfjς μελέτης τών μνημείων τijς τέχνης, Οσα 

άνέδειξεν η Τουρκοκρατία κα-θ~ άπασαν τf'ιν χώραν, ώστε δι' αϋτών νd παρα· 

κολουfΗ]ται ή έπίδοσις είς την έκκλησιαστικην &ρχιτεκτονικήν, ζαιγραφι· 

κήν, ξυλογλuπτικήν, μεταλλουργίαν, μικρογραφίαν, άλλd καl η)ν λα"ίκfιν 

&ντιστοιχίαν, την Uφαντικήν, τιfιν κεντt~τικήν, διαχοσμητικ1)ν και πάσαν 

άλλην λα'ίκήν δημιουργίαν. 

ΌρΜτατα ό σ. τονίζει το έκτεταμένον πεδίον τής Νεοελληνικής Ίστο· 

ρίας καl τ1)ν σημασίαν τijς ίστορικfjς γνώσεως διd τi}ν παιδείαν τοϋ Ει<Jνους, 

Οσον καl διά τήν Επαγγελματικfιν καί Επιστημονικfιν έξέλιξιν τών Νεοελλή

νων, δια τΟν πνευματικΟν αύτών βίον καί πολιτισμΟν κα3" Ολου. Συνειδηφ 
τοποίησις τής μοίοας τοϋ ειJvους ήμών ιJa γίνυ, οταν προηγη/Jfi τελεία πλη

ροφόρησις και οταν το παοελιJον καταστii πηγή δημιουργίας έξ άσφαλοϋς 

έμπειρείας. Κά,<Jε άτομον πληροφορημένον διd τi}ν ίστορίαν τοϋ Ε-θνους του 
&ποχτιj αύτογνωσίαν καl αύτοσυνειδησίαν, βλέπει μ' αίσιοδοξίαν τΟ μέλλον. 

Βασικώς αί σκέψεις αύταl άποκαλύπτουν τΟ ίερΟν βά{}ρον, Επί τοϋ Οποίου 
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κινη3είς είς έξαντλητικfιν Ερευναν καl μελέτην ό συγγραφεiις τοϋ Εργου έδε· 

μελίωσεν αύτΟ μΕ συνεπij πάντοτε σχέψιν καl κρίσιν. "'Ελ{}ωμεν Ί]δη έπl τα 
' δ'')' Cl ' , :> πραγματα ι α ιΌ ,υσεως, ο σον γινεται συντομωτερας, τοϋ εκδοιtέντος Β' 

τόμου τοϋ Εργου. 

~Η ϋλη τοϋ τόμου τούτου κατανέμεται είς τέσσαρα γενικώτερα Κεφά
λαια, μΕ &ναλόγους υποδιαιρέσεις, ώς έξflς. 

Εtς το Πρώτο ν Κεφάλαιον: Τά δύσκολα χρόνια τi'jς σκλαβιιiς ( σ σ. 9 · 
61 ), δ σ, &ντιμετωπίζει δύο ΚυQίως στόχους, 1}τοι: α') δ~ετάζει τfιν {}έσιν 
τών χριστιανών ραγιάδων, ίδίως τών γεωργών, είς τας τουρκοκρατουμένας 
έλληνικUς χώρας και β.) έξετάζει τοUς Εξισλαμισμούς. 

Είδικώτερον δια τας τύχας τών ύποδούλων έντΟς τών Ελληνικών χωρών 

έρευνάται ή συμβολη των είς τi]ν όργάνωσιν τijς ό8ωμανικi)ς αύτοκρατορίας 
κal η -6έσις των έντΟς του μουσουλμαν,κοϋ κόσμου, άκολού-θως δΕ δια πλειό~ 

νων λόγος γίνεται διd τα -θέματα τών γαιών καl τΟ φορολογικΟν σύστημα, 
δια τη~ διαμορφω-θείσαν κατα τΟ'Uς Ιι:ϊ' καl ΙΖ' αίώνας κατάστασιν τών 
γεωργών ιΕλλήνων, τUς καταπιέσεις είς βάρος αύτών καl τας σχέσεις τών 

κατακτητών έπl τών ύποδούλων χριστιανών γενικώτεQον, ιΕλλήvων είδικώ~ 
τε 'Ω ' ' 'ξ λ ' ' λ, , , ' ι ρον. ς προς τους ε ισ αμισμους ο ογος στρεφεται εις τους ομαδικοVς 

καl τοVς άτομικο.Uς καl δή είς τΟ σοβαοώτατον δέμα τiiς γενοκτονίας ( παι· 
δομάζωμα, &τζεμ δγλάν, '~τς ογλάν) μέχρι τής λ!]ξεως του δΙ,ειJρίου συστ!]
ματος μετ' έξαyωγ}iς τών σχετικών συμπερασμάτων. 

Εtς το Δ ε v τ ε ρ ο ν Κεφάλαιον : Ή φυγi} και ή νέα διασπορa ( σσ. 62-
123) παρακολουιJοϋνται οί Ηληνικοι πλη/Jυσμοί: α' ) &ποχωροϋντες προς 
dσφαλεστέρους τόπους τού Εσωτ2ρικού η τοίί έξωτερικοϋ καί ίδρύοντες νέους 

οLκισμοuς (προς φραγκοκρατουμένας έλληνικaς χώρας, προς τ'/Jν 'Ι τ αλί αν 
κ.& .• άλλΟ καl πρΟς τα όρεινα τfjς χώρας), μΕ σύyχρονον &ντιμετώπισιν τijς 

προσαρμογi'jς τών φυγάδων εtς το περιβάλλον και τοϋ προβλ!]ματος τi'jς ζωi'iς 

των είς τd όρεινό καl άγονα Εδάφη καl β') μετακινούμενοι είς τdς έλληνικdς 
νήσους, δπου η πειρατεία άποτελεί σημαντικΟν πρόβλημα είς τΟ "Ιόνιον καl 
τΟ Αίγαίον. 

Εtς το Τρίτο ν Κεφάλαιον: Όογάνωσις και άνασύνταξις τοϋ Νεοελ· 
ληνικοii κόσμου (σ σ. 134 · 336) παρέχεται χώοος έπαρκης διά τήν έξέτασιν 
σπουδαίων ζητημάτων, κατd μερικωτέραν είς τέσσαρα μικρότερα κεφάλαια 
διάρ8ρωοιν, κατd τfιν &κόλου-θον με{}οδικfιν τάξιν: 

Α' Ή Όρ/Jόδοξος 'Εκκλησία μετa τήν • Αλωσιν ( σσ. 134 · 220 ). 'Εδώ 
δ σ. &ναζητεί τα αίτια της ρυθμίσεως τών σχέσεων ό{}ωμανικοϋ κράτους καl 
Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου δια λογαριασμΟν τοϋ ποιμνίου του 1 παρακολου· 
flεί τΟν Γεννάδιον Σχο).άριον ώς πρώτον πατοιάρχrιν καl τd προνόμια τf]ς 
·Εκκλησίας, τΟν πατριαρχικΟν ναΟν καl οίκον, τdς κατd τοίί Γενναδίοu άντι-
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δράσεις καi τi"ιν παρατηρη-δείσαν άναταραχfιν τών πνευμάτων ·:i}v καταρ· 
ρέουσαν τάξιν .τοϋ ή8ικοϋ καί Uλικοϋ βυζαντινοϋ κόσμου, τi)ν δημιουργη· 

{}είσαν Επί τών διαδόχων τοϋ Σχολαρίου κατάστασιν ε'ίς τi]ν ~Εκκλησίαν καl 
τdς σημειωflείσας άλληλεπιδράσεις μεταξiJ χριστιανισμοϋ καί μουσουί,μανι~ 

σμοϋ κλπ. "Ιδιαίτερος λόγος γίνεται δι& την δικαιοδοσίαν καί άποστολtΊν έν 

γένει τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου καί τfjς δλης έκκλησιαστικiiς 'ιεραρ
χίας μέσα είς τΟν όρ8όδοξον κόσμον, δια τ& μοναστικd κέντρα καl τοiις φο· 

ρείς τοϋ flQησκευτικου φρονήματος κατ& τi)ν διάρκειαν τών δύο αίώνων rς' 
καί ΙΖ' ( άσκηταί, νεομάρτυρες, άγωνισταί τϊ]ς πίστεως καi 6λευitερίας ), 
κα{}<hς καl δια τfιν &νάπτυξι ν τiiς τέχνης είς τ&ς παλαι&ς καί άνακαι νισμένας 

ή νέας μον&ς ( άQχιτεκτονική, ζωγραφική, μεταλλοπλαστική, ξυλογλυπτική, 

κεντητικη ). 
Β' Κατάστασις της παιδε(ας μετa τiιν • Αλωσιν ( σσ. 220 • 279 ). 'Ο σ. 

τΟ μέγα θέμα τijς παιδείας άντικρύζει κατ' άξίαν, έξετάζων τiιν πνευματικην 

παράδοσιν είς τ&ς τουρκοκρατουμένας έλληνικdς χcόρu:ς, την πνευματικην 
κίνησιν είς τ&ς φραγκοκρατουμένας περιοχ&ς καί τdς πνευματικdς έπαφιlς 
Βενετίας. Κρήτης μέχρι τών άρχών τοϊί Ι<ϊ"' αίώνος, τ&ς σπουδιlς · καl την 
δρCiσιν τών "Ελλήνων είς τiιν Δύσιν έντΟς τών δύο αίώνων ( Ις' και ΙΖ') 
καί την άνάπτυξιν τijς παιδείας είς τ&ς έλληνικ&ς χώρας κατ& τΟν Ις' αίώνα. 
Είδικώτερα ώς πρΟς τΟ τελευταίον τοϋτο σταμαt~ είς καίρια σημεία τοϋ 

{}έματος, 1]τοι είς την άρχαιολατρίαν, τi}ν περιφρόνησιν τijς δημοτικijς γλώσ· 

σης, τήν συμβολi)ν τών κληρικών είς τi}ν άνύψωσιν τοϋ πνευματικού έπιπέ· 

δου τοϋ λαοϋ, τiιν εξαγωγiιν τιiiν έλληνικιiiν χειρογράφων ε!ς τiιν Δύσιν καi 

τiιν πτώσιν τοίί πνευματικοϋ έπιπέδου καl τΟν προ'ίόντος τοϋ χρόνου πολλα

πλασιασμΟν των σχολείων. ΤΟ ttέμα τfiς παιδείας κατ& τοiις πρώτους μετά τfιν 
• Αλωσιν χρόνους εξετάζει διa συντόμων βεβα(ως ό σ. ενταϋiJα, &λλa α! παρα· 
τήρησεις του είναι δξύταται καl ή παρακρλού{}ησις έφεξijς γίνεται πρΟς συνα
γωγi}ν βασικών συμπερασμάτων μΕ πλήρη γνώσιν τοϋ Ολου {}έματος, έν 

συναρτήσει πάντοτε πρΟς τ&ς πολλ&ς και ποικίλος Οψεις τοϋ {}έματος. ΔΕν 
συζητεί την περl διακοπής τiiς πνευματικής παραδ6σεως τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ 
μετa τiιν • Αλωσιν iJεωρ(αν τοϋ καiJηγητοϋ Βοyιατζ(δη ό σ. ε!ς τi'ι κεφάλαιον 
τοϋτο, δΕν συμφωνεί δμως πρΟς αϋτi)ν και &ποφαίνεται άδιστάκτως Οτι «ή 

παλαιa παράδοση τ\'jς βυζαντινijς παιδε(ας στiιν Κωνσταντινούπολη μπορεί 
νa είχε φοβερa &πισχνανiJη, &λλa δΕν είχε σβήσει ολως διόλου ... » (σ. 228 ). 

Γ' Κοινότητες ( σσ. 279 • 314 ). Διa τi'ιν σπουδαιότατον {}εσμi'ιν της κοι· 

νοτικiiς αϋτοδιοικησεως ό σ. δικαίως άφιερώνει ίκανdς και λαμπρ&ς σελίδας. 
•Εξετάζει τα τiiς καταγωγής αύτοϋ, παρακο] .. ου8εί τi)ν όργάνωσιν καl σύν

{}εσιν τών έλληνικών άστικών καί άγροτικών κοινοηlτrον εϊς τ1lν ήπειρωτι· 
κiιν Έλλάδα κατa τiιν περίοδον της δουλε(ας, όμιλεί διa τaς εξ αuτιiiν προ· 

νομιακaς (της Πίνδου κλπ.) και τιiiν νήσων τοϋ Αίγα(ου, εν συνδυασμψ 
6-7·1966 
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πρΟς τά συναφη προβλήματα τοϋ -ftεσμοίί, τi}ν άποστολiιν αϋτοϋ, τi)ν στάσι ν 

τών κατακτητών άπέναντι αύτοϋ και τi)ν Επέκτασιν είς τ&ς συντεχνίας. 

Δ' Άρματολοi και κλέφτες ( σσ. 314 · 336 ). Τi'ι τμi'jμα τοϋτο &ναφέQsται 
είς τfιν γένεσιν τών άρματολικ(ων, τi)ν γενίκευσιν τοϋ {}εσμοϋ Sπl Σουλε"ίμ&ν 
Α' κα1 τήν έξέλιξιν αύτοϋ, τfιν ζωi)ν τών κλεφτών καl τdς έπί τi)ν πολεμι
κi)ν άγωγi)ν τών ~Ελλήνων σχετικ&ς Επιδράσεις. Αί εtς τΟ {}έμα άφιερούμε

ναι σελ(δες είναι μ(α ζωντανiι σύνοψις τιiiν γνωστιiiν περι &ρματολισμοϋ 

εϊδt]σεων μΕ κριτικΟν πνεϋμα κα1 έν{}ουσιασμόν, μΕ βιβλιογραφίαν, μΕ άπο

φ{}εγματικd:~ διατυπώσεις και σαψi] συμπεράσματα τ6σον διd: τi)ν στρατιω· 

τιχi}ν Οσον και η)ν ήθικi}ν σημασίαν τiiς δράσεως τών Ενόπλων σωμάτων. 

Εtναι δΕ τ& σαφi] συμπεράσματα τοϋ σ. εtς τό τμi;μα τοϋτο τοϋ κεφαλαίου, 
Οτι ή δρ(iσις τών κλεφτών άπησχ6λει τd:ς έχθρικ&; δυνάμεις, τdς κατέτριβε 

και ήνάyκαζε τi)ν διο(κησιν εtς παραχωρ-ήσεις, Οτι δ κλεφτοπόλεμος άπέβη 

στρατιωτικi) τακτικi) παραδοflείσα κατ& τi)ν έλλην. Έπανάστασιν, έπ• αύτfjς 

δΕ Εστηρίχitησαν αί έπαναστατικαl άπόπειQαι μέχρι τοϋ 1821, Ο τι αί α τα· 
κτοι αύταl 8νοπλοι έθνικαί δυνάμεις διεξεδίκησαν όρθώς τήν άρχηγίαν τοϋ 

μεγάλου έθνικοϋ άγώνος και άκόμη Οτι συνετέλουν ε!ς τfιν ήθικi)ν άναγέν

νησιν τοiί ~{}νους κατa τοiις πικροiις χρόνους (σ. 333 ). 

Το Τέταρτο ν Κεφάλαιον &ναφέρεται ε!ς τiιν διακίνησιν τιiiν έλληνι· 
κrUν πληθυσμών έντΟς καί έκτΟς τοϋ χώρου τής δ3ωμανικijς αύτοκQατορίας 

και εtς τi}ν τ6νωσιν τών Επικαίρων έμπορικών κέντQCΟV, ώς και τfιν δημιουρ

γ(αν της έλληνικης &στικi'jς τάξεως (σ σ. 337 • 433 ). 'Ο l'i" α!rον είναι περ(ο. 
δος αύξησεως τοϋ πλη{}υσμοϋ καl άρχη οίκονομικijς και κοινωνικijς άν6δου 

τών fΕλλήνων. ~ο σ. Επιγράφει τό Α' μέρος τοϋ παρ6ντος κεφαλαίου « παλιν· 
δρομικiι κίνηση έλληνικιiiν πλη{}uσμιiiν πρi'ις τiς πεδιάδες καi τa έμπορικa 

κέντρα. καi εξετάζει έδιii κυρ(ως τaς μετακινι]σεις τιiiν έλληνικιiiν πλη{}u· 

σμών έντός τijς έλληνικijς χερσονήσου και πρΟς την Μ. Άσίαν καί έντΟς 

αύτijς. ΤΟ Β' μέρος τοϋ κεφαλαίου παρακολουθεί τας μεταναστεύσεις πρΟς 
τfιν κεντρικην Εύρώπην, τΟ δΕ Γ' τiιν Εμπορικήν κίνησιν είς τΟ ~16νιον και 

τΟ Αίyαίον ώς ΠQΟς τά ίδικά των ποο"ί6ντα και ώς πρΟς τοUς άνταγωνισμούς 

ε!ς τiιν περιοχiιν της Έγγiις 'Ανατολ;jς. 

'Ό σ. είς τό τέταρτον τοϋτο κεφάλαιον τοίι ~ργου διερευν{i τοiις οίκο· 

νομικοiις παράγοντας έκείνους, πού προετοιμάζουν τήν πολιτικiιν και πνευ· 
ματικi)ν άνοδικήν πορείαν τοϋ Ν. CΕλληνισμοϋ κατα τi}ν διάρκειαν τών δύο 

αΙώνων ( l'i" και ΙΖ'). Ώς γνωστi'ιν ή ξενιτειά, τi'ι εμπόριον καi ij ναυτιλ(α 
aπετέλεσαν aσφαλείς διεξόδους ΕΚ τiiς κακοδαιμον(ας τοϋ ύπο δουλε(αν Έλ· 

ληνισμοϋ και συνετέλεσαν ώστε νd 8εραπευ3fi δλί γον κατ' δλί γον ή ένδη· 
μοϋσα οtκονομικη άπαθλίωσις τοϋ κ6σμου ύπΟ τ&ς έπαχ8εστάτας συν1'}η. 

κας διαβιώσεως αuτοϋ. Το έλληνικi'ιν δαιμόνιον δΕν &φ;jκεν &νεκμετάλλευ· 
τον το φυσικi'ιν προνόμιον τ;jς γεωγραφικijς {}έσεως τijς χώρας, i\τις κρατεί 

BDBTHPIJ: BTAJPBIAI: BYZANYINON :J;DCIYΔON •ετοc ΑΔ• 21 



370 Τάσου • Α&. Γριτσοπούλοu 

το νευραλγικον σημείον έπαφijς μεταξu Άνατολiiς καl Δύσεως. Το ολον πρό· 

βλημα τi'jς δημιουργίας νέων άστικών καl έμπορικών κέντρων ε!ς τον έλλα· 

δικόν χώραν μετα την όλοσχερη και παγίαν έγκατάστασιν τijς τοuρκικiiς 

δυνάμεως καt της περαιτέρω παρακολου8ήσεως αύτών άνήκει ε!ς τf)v Ίστο· 

ρικi}ν Γεωγραφίαν βασικώς. Όρl!ώς ό σ. δεν έξέρχεται τών όρίων τiiς !δι· 

κiίς του flστορ(ας. Έν τούτοις Ενδιαφέρει άμέσως αύτΟν ή οίκονομική πλευρd 

τοϋ {}έματος, ώς προϋπόθεσις τf)ς δλης άναπτύξεως τοϋ άνασυντασσομένου 

ύποδούλου Έλληνισμοϋ. 

CH άνασύνταξις, ώς ήτο φuσικόν, 1)ρχισεν &πΟ τfιν ΚΠολιν, καταστα

σαν μεγάλην πόλιν, διαδοχικώς δΕ έπροχώρησεν ε!ς όλόκληρον τi}ν έλληνικi}ν 

χερσόνησον, μΕ τΟ φαινόμενον τiiς μετακινήσεως τών πλη{}υσμών άπΟ τα 

όρε ι νότερα πρΟς τ& πεδι νώτερα. ΜΕ τdς σχετικώς όλί yας ύπαρχούσας είδή· 

σεις καl μΕ άναλοyικοVς συνδυασμοUς καί σύστημα διερεuηlσεως κα8αρr'Ος 

έπιστημονικΟν ό σ. παρακολουΗεί τΟν πεινώντα καί ύποσι τιζόμενον κόσμον 

Ενψ ά\·αζητεί νέας Εστίας, μΕ άνεπάρκειαν μεταφορικών μέσων καt μΕ κινδύ· 

''ΟUς πολλούς. ΤΟν κόσμον αύτΟν Οχι ώς ρείiμα φυγfjς πλέον άλλ• ώς κόσμον 

μετακινούμενον δια καλυτέραν τύχην παρακοί~ου8eί ό σ. είς τfιν άγωνίαν του 

καl τi]ν Ι!έλησίν του να δημιουργ!]συ νέας καλυτέρας συνl!!]κας ζωi'jς. Ή 

στροφι) τών άποδήμων πρΟς τά είίφορα Εδάφη της Μικρασιατικijς παραλίας, 

η σuρροfι πρΟς τi)ν Θριiκrιν, η άσκησις παντΟς προσφόρου. Επαγγέλματος τΟ 

μΕν τονώνει τΟν πλη8υσμ0ν τών παλαιοτέρων πόλεων, τΟ δS άγει είς δημιουρ
γίαν νέων οίκισμών καί Εχει είς άμφοτέρας τ&ς περιπτώσεις ε-δεργετικΟv 

άντίκτυπον, δια τας νέας Εστίας καί τας έγκαταλειπομένας παλαιCcς πατρίδας. 

Πίiσαν τiιv μeταναστευτικiιν κίνησιν τών πλη{}υσμών άπετύπωσε τελικώς.ό 
σ. ε!ς ε!δικον δισέλιδον χάρτην ( σσ. 376. 377 ), παριστώνtα δια βελών τοuς 
κι νου μένους πληl!υσμοuς προς τi]ν Μ. Άσfαν καl δι' άλλων σημείων τας 

έκασταχοίί Εγκαταστάσεις αύτών. 

cΩς πρΟς τCcς μεταναστεύσεις είς κεντρικi)ν ΕύρώπΥ)ν, ό δρόμος ήτο άνοι

κτΟς άναλόγως τών διαφόρων γεωγραφικών κατευ8ύνσεων τών μετακινουμέ· 

νων και τΟ ρεϋμα έπυκνούτο άπΟ τών άρχών του ΙΖ' αίώνος (πρΟς ΣεQβίαν, 
Ρουμανίαν, Αύστρίαν, Ούγγαρίαν ). ΣΧετικοί χάρτα ι Επισημαίνουν τfιν μετα· 
ναστευτικiιν κίνησιν. "Εδώ Εξετάζεται μόνον δ οίκονομικΟς dντίκτυπος α-δτfjς, 

είς τΟν Επόμενον δΕ ήμίτομον {}(ι dπασχολη{}fi δ σ. μΕ τdς ποικίλας πολιτι· 

στικός Επιδράσεις. Βέβαιον είναι Οτι προέκυψεν &,•ακούφισις οtκονομικη 
δι • Εκείνους που Εμειναν άπΟ τi)v εύδοκίμησιν έκείνων που Εφυγαν. Πεδίον 
άνταγωνιστικij; δραστηριότητος έξ άλλου κατέστη ή Μεσόγειος, ο που μΕ μέσα 

άνεπαρκij οί "Ελληνες άνεμετρ!]Ι!ησαν προς πάσης φύσεως έμπείρους ξένους 

καl κατώQ8ωσαν να δημιουργιήσουν νέαν πραγματικότητα, να θέσουν τάς 
βάσεις τijς νέας έλληνικijς ο!κονομ(ας καl να έξασφαλίσουν τi]ν έl!νικ!]ν των 

έπιβίωσιν άπο το καl!εστοος τijς φρικτiiς τυραννίας. ·οτι προέκυψεν έκ τώv 

I 
I 
' I 
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συναλλαγών κίνησις tδεδ'>ν και διετuπώfJησαν αtτιήματα νέας ζωfjς είναι φα· 

νερΟν διά γυμνοϋ όφftαλμοϋ. ι ο σ. Επιφυλάσσεται να Εξετάσn τό περαιτέρω 

είς τον &κολουl!οϋντα ήμίτομον. 

Διa τοϋ Β' τόμου του εργου του ό καl!ηγητf!ς Βακαλόπουλος συνοψί
ζει τα; πονεμένας σελίδας τijς 'Ιστορίας τοϋ Ν. Έλl.ηνισμοϋ. Ζών ό 'ίδιος 

ό σ. Εντόνως τΟ δρίiμα του νεοελληνικοϋ Ε6νους κατα τα διJσκολα χρόνια τfiς 

σκλαβιάς του, κατ& τΟν διασκορπισμόν του καί κατ& τi)ν άγωνιώδη.προσπά

{}ειάν του ν~ &νασυνταχΗiί, περιγράφει μΕ ήρεμίαν dλη{}οϋς Επιστ-ήμονας τα 

γεγονότα, κρίνει, συσχετίζει, στηρίζεται σuχνιi έμμέσως είς Ενδείξεις μόνον 

άλλΟ: τόσον ούσιαστικάς, ώστε διαρκώς οίχοδομεί και συνάγει τα συμπερά· 

σματά του Ηετικι\ καl άσφαλij. Ή περιγραφi] δεν λαμβάνει μεν τον δραμα· 

τικΟν τόνον, πού συγχωροϋν άφ~ ~αυτών τα γεγονότα, συγκρατεί Ομως μΕ 

τiιν άπλότητά της ηύζημένον πάντοτε τΟ Ενδιαφέρον καl είς τΟ τέλος είς 

πάντα άναγνώστην fι γοητευτική dφήγησις είς δημώδη συντηρητικόν λόγον 

πλi]ν τijς άπλi'jς πληροφορ!]σεως κατορθώνει να διεγε(ρυ συναισ/J!]ματα Ι!αυ· 

μασμού πρΟς τfιν πολυπα8ii φυλi)ν είς τi)ν όnοίαν α\ηΟς άνήκει. ΤΟ μάτι 

τοϋ ίστορικοϋ είσχωρεί βαθύτερα άπΟ ΕνΟς κοινοϋ άν{}Qώπου καt χειραγω· 

yείται δι' Οσων του προσφέρονται ό dναγνώστης να προσέξu μερικιJς λεπτο· 

μερείας, πού δι' αύτόν φαίνονται άσιήμα\'t0t 1 να κρίνtJ μερικdς ένεργείας ύπQ 
τΟ φώς νεωτέρων άντιλήψεων, να κινii 1]ρεμα ηΊν σκέψιν του χωρίς προκα· 

ταλήψεις, να τιμg κατ" άξίαν τα πρόσωπα και {}εσμούς. ΟVτε δ σ. φαίνεται 

προκατειλημμένος η φανατικΟς είς Οσα προβλήματα άνακύπτουν κατ& τfιν 

f:κ8εσιν τών γεγονότων αUrε δ άναγνώστης γίνεται. cιΟσα ή ίδία Ερευνα τοίi 

σ. συνεκ6μισεν Επl Ετη μακρι] καl Οσα Εξ άλλων μόχ6ων προέρχονται χρη· 

σιμοποιοϋνται μόνον δι• οίκοδομήν. 

Είς τΟν προηγούμενον τόμον τοϋ Εργου ό κα3ηγηγης Βακαλ6πουλος tiτo 

άνιχνευτfις τών ριζών τοϋ Νέου fΕλληνισμοϋ μέσα είς τdς ποικίλας Εκδηλώ

σεις τοϋ βυζαντινοί! ύπεδάφους. Οϋτω, Εκ τοϋ παλαιοίi -κόσμου άνέσυρεν είς 

κοινiιν fJέαν, μΕ κόπον πολUν και όξύτητα διεισδυτικiιν είς φαινόμενα και 
μή, τΟν άναδυ6μενον νέον κόσμον. 'Ήδη διέρχεται άπΟ άσφαλέστερα Εδάφη 

άλλα και δυσκολώτερα λόγφ τών πολλών συγχύσεων τών παλαιοτέρων έρευ· 

νητών και τών τάσεων, που κατα καιροUς έξεπροσωπή6ησαν. CΙΟλα τα κεφά· 

λαια του Β" τόμου καl όμοϋ καl έν συνόλφ Εχουν τήν άξίαν των καί €χουν 
τοποΗετη{}fj μΕ ίσορροπίαν. ΔΕν Εχει κανείς νd Επαινέσn τΟ εν περισσότερον 

τοϋ Ciλλου. CΙΟσα εκτί{}ενται είναι καρπΟς έρεύνης, μελέτης και κριτικfjς. Άπο· 

τελοίίν μίαν λαμπραν σύν8εσιν. το γ' κεφάλαιον δια τi}ν άνασύνταξιν τοϋ 

Νεοελληνικού κόσμου δυνdμεΗα να 6εωρ00μεν τόσον έπιτυχές, Οσον είναι και 

σπουδαίον. 'Απο τι\ς σελfδας αύτι\ς ( 134 κέξ. ) παρελαύνει τεκμηριωμένον 

το ίστορικόν μας συναξάριον ε!ς ολην του τi]ν δραματικότητα. τα γεγον6τα 



3'12 Ν. Παναγιωτd.κη 

άξιολογοϋνται και τα δρώντα ΠQόσωπα παρουσιάζονται Οπως άπαιτεί ή ίστο

ρικiι άλή{}εια. ~ο ίστορικός άποκαλύπτεται άληfli)ς παιδαγωγός. ΔΕν εtναι 

άπλΟΟς ίστορικώς ένημερωμένος, εtναι διδάσκαλος καl καflοδηγεί δι • Ο σων 

άφηγείται τi)v άκαδημαϊκi)ν νεότητα καl τό 88νος του. ΔΕν εtναι άπλώς εύσυ· 
νείδητος κριτ!}ς καl μεταστοιχειωτi]ς τών Οσων γνωρίζει καl προσφέρει, 
''λ' , 'ζ ' " , , ' , .CΙ."" , 'δ ' β _α• αr. αvαγκα ει τον αναγνωστην να τον παρακοιιουun κατα πο ας, να υuι· 

ζεται είς τοiις συνοδεύοντας χάρτας καl να σχηματίζ11 γνώμην, έπί τfi βάσει 
τών δσων τοϋ δίδει πειστικών στοιχείων καί άκόμη ν& συμφωνi] τελικώς 

πρΟς τdς λιτάς άποφ-ltεγματικ&ς κρίσεις του. 

Καταλείπων τις τΟν Β' τόμον τοϋ παρόντος πεQισπουδάστου Εογου συνο· 

ψίζει μόνος, άποκ >μίζει τελικώς: ΙΕ' α ίών, αίι1>ν φρικτijς δοκιμασίας τοϋ 
ΕfJνους, περισυλλογή, όλιγοψuχία, κίνδυνοι, διασπορά, αναμνήσεις, στάσις 

Επικίνδυνος. ΙCϊ'' αtό}ν, Εντονος άντίδρασις, τΟ Ε-3νος άναπνέει, παλαίει, ύπο
μένει, κινείται, άντιδρ~ είς τi)ν Επώδυνον κρίσιν. ΙΖ~ αίών, τΟ Ε-3νος έξέρ· 

χεται άπΟ τi)ν κρίσιν, ή άνασυγκρότησις Επιτυγχάνεται, ό ήγνοημένος κόσμος 
ορl!οποδεί σχεδiιν μόνος, στηρίζεται είς τ&ς !δίας δυνάμeις, ελπίζeι, βαδίζει. 

Αϋτα είς κα-3έτους γραμμάς. Καί είς Οριζοντίας, συναφη πορίσματα τών 

μεγάλων παραγόντων και τfiς ψυχικότητος τοϋ λαοϋ, που άποτελεί τΟ παλαιΟν 

καl μόνιμον γνώρισμα τοϋ Νέου κόσμου, διαπλασσομένου τώρα ύπΟ τi)v Επί
δρασιν τών νέων περιστάσεων καl συνδηκών. ιο κα{}ηγητi)ς Άπ. Ε. Βακα· 
λόπουλος καl έitνικi)ν ύπηρεσίαν προσφέρει μΕ τΟ έπιστημονιχώς λαμπρΟν 

βιβλίον του. 
Τ. ΑΘ. ΓΡΙτΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Θ η σ έως Σ τ. Τ ζ α ν ν ε τ ά τ ο v, Το Πρακτικδν τής Λατινικής 'Επι

σκοπής Κεφαλληνlας τοϋ 1264 κα1 ή Έπιτομiι αότοϋ. Κριτικiι Ι!κδοσις 
αότών, l:v Άθηναις 1965, 8ov, σσ. 185 + Πlν. 26 + σσ. V ΙΙ. 

Ύπο τον ώς άνω τίτλον ό καllηγητfις τijς "Αρχαίας Έλληνικijς Φιλο· 

λογίας τijς Φιλοσοφικijς Σχολijς τοϋ Πανεπιστημίου ΆΙ!ηνό\ν εδημοσίευσε 

βιβλίον εν φ επανεκδίδει /!γγραφον πολυτιμότατον διa τiιν !στορίαν τijς 
γενετείρας του, τiιν καταγραφi)ν τό\ν εν Κεφαλληνί'.! κτημάτων τijς Λατινικijς 

"Επισκοπijς Κεφαλληνίας καi Ζακύνl!οu, γνωστiιν μέχοι τοuδε έκ μόνης τijς 

πλημμελοϋς εκδόσεως τό\ν Miklosich και Miiller ( Acta et Diplomata, τ. 

ν, σσ. 16. 17 ). Το Ι!γγραφον τούτο εtναι τiι ΠQωτότυπον « πρακτικiιν » 
( περι του ορου καi τijς σημασίας του πρβλ. Ν. s ν ο r ο η ο s, Recherches 
sur le cadastre byzantin et la fiscalite aux ΧΙ• et ΧΙΙ• siecles: Le 
cadastre de Thebes, BCH, τ. 83 ( 1959 ), σ. 59· 61 ), εκδοΙΙ<ν τi}ν 12ην 

ι;-1 

' 
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Ίουλ(ου 1264, διι\ τοu όποίου ό αΜέντης τijς νήσου Ριχάρδος Orsini επικυ· 
ροί τΟ έκτενέστατον κτηματολόγιον της ώς άνω έπισκοπης. Πρόκειται περl 

πηγijς κεφαλαιώδους σημασίας δια τi)ν έσωτεριχiιν tστορίαν, τό τοπωνυμι

κΟν και τΟ &ν-6ρωπωνυμικ0ν τiiς Κεφαλληνίας. • Αλλά, πέρα τοϋ τοπιχοϋ 
Ενδιαφέροντος καl τfjς παλαι6τητός του, τΟ Εγγραφον εtναι μεγάλης σποu· 

δαιότητσς Εξ Επόψεως γλώσσης, &τε γεγραμμένον ούχl εϊς τi)ν έπίσημον 

γλώσσαν τijς γραφειοκρατ(ας &Η' ε!ς δημώδη διάλεκτον τijς εποχijς. Κατa 

τοϋτο τΟ « πρακτικΟν » {=Π) άποτελεί κείμενον Ιδιαιτέρως σημαντικΟν 

δια τi)ν ίστορίαν και την φωνητικi)ν τfiς νέας έλληνικfiς γλώσσης. ·Εκ των 

παρομοίας φύσεως δικαιοπρακτικών έγγράφων τής Εποχiiι; 'ίσου γλωσσικοϋ 

ενδιαφέροντος stναι 'Cσως μόνον τiι κείμενον τijς συνl!ήκης του 1299 μεταξiJ 
Βενετ(ας καt 'Αλεξίου Καλλέργη (Σ. Ξ α ν 11 ο υ δ ί δ ο υ, Συνl!ήκη μεταξiJ τijς 
Ένετικijς Δημοκρατ(ας καl Άλεξ(ου Καλλιέργοu, « ΆΙ!ηνι1 »,τ. ΙΔ' ( 1902 ), 
σσ. 283 · 331-- Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο u, Ή συνl!ήκη 'Ενετών.' Αλεξίου Καλ· 
λέογη καί οί συνοδεύοντες αύτi)ν κατάλογοι, « Κρητ. Χρονικά», τ. r· 
( 1949 ), σσ. 262 · 275 ). 

"Η Εκδοσις τοϋ Π εtχεν άποτελέσει η)ν έναίσιμον έπl διδακτορί~ δια

τριβi}ν τοu εκδότου, ύποβληl!είσαν slς τfιν Φιλοσοφικiιν Σχολiιν τοίί Πανε· 

πιστημίου •Α-3ηνών ηδη άπΟ τοϋ ετους 1939. "Ηώς άνω διατριβi) άπετέ· 

λεσε τη • βάσιν τijς παρούσης εκδόσεως (πρβλ. σ. 5 ), μέγα δs μέρος τijς stς 
τfιν διατριβfιν εϊσαγωγfίς έδημοσίευσεν Εκτοτε κατα καιρο\Jς ό Εκδότης 

(πρβλ. Το Πρακτικiιν τijς Λατινικijς Έπισκοπijς Κεφαλληνίας .τοu 1264, 
BNJ, τ. 18 (1945-1949), ΆΙ!ijναι 1960, σσ.170-184.-Ή τοπογραφία 
τfjς Κεφαλληνίας κατα τΟ ΠρακτικΟν τοϋ 1264 καl τ1)ν ·Επιτομi)ν αϋτοϋ, 
« 'ΑΙ!ηνι1 », τ. ΞΕ' ( 1961 ), σσ. 177 · 190.- Το Πρακτικiιν τijς Λατινικijς 

Έπισκοπijς Κεφαλληνίας τοu 1264 και ή Έπιτομη αύτοu, Ι!κδοσις αύτών, 

«Πλάτων», τ. ΙΓ' ( 1961 ), σσ. 161 · 164 ). "Εκ τό\ν δημοσιευμάτων τού

των, μετά τινων προσ3ηκών και μεταβολών, συναπετελέσθη η sίσαγωγ1) τiiς 
παρούσης εκδόσεως ( σσ. 1 . 22 ). 

το πρωτότυπον τοϋ π, άντίγραφον αfηοϋ, γενόμενον μεταξύ τών Ετών 

1675 · 1677 (σ. 14) (=Α), καl επιτομfι γραφείσα εν ~τει 1677 ύπiι τοu 

!ερέως Γεωργίου Μεταξά (=Ε) εφυλάσσοντο έν τφ &ρχείφ τοu καl!ολικοu 
ναοϋ τοϋ • Α γ ίου Μάρκου Εν Ζακύν-3φ μέχρι τοϋ Ετους 1953, Οπότε κατό 

τούς πλήξαντας τfιν νiiσον σεισμαUς κατεστράφησαν ταϋτα Ολοσχερώς. •ο 

Εκδότης ΕστήQιξε τήν Εκδοσιν τοϋ Π είς « φωτοτυπίας » (σ. 4) τούτου και 

είς Επι τ όπιον Εξέτασιν τών ώς άνω έγγράφων γενομένην έν Ε τ ει 1939. 
'''Ε e " δ' δ' ., ' " ' ' "ξ ' ' ' κτοτε ο εκ στης εν εσχε την ευκαιριαν να ε εταστι εκ νεου τα Sγγραφα. 

Ή Ε εκδCδεται διa πρώτην φορaν εν σσ. 100. 129 τοu βιβλ(οu επi τii 

βάσει άπογράφου τοu εκδότου τοu /!τους 1939. Ή ϊ!κδοσις τijς Ε εtναι ελλι· 
πi)ς και τοϋτο διότι ό Εκδότης, άyνωστον ύπΟ ποίας συνftήκας, άπώλεσεν 
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έν τ ψ μεταξiι τι\ς 20 έκ τών 54 σελίδων τοϋ aπογράφου του (πρβλ. « Πλά· 
τωνα », Βνδ' άν., σ. 161 ), κατ· άνάγκην δΕ έκδίδει τΟ έναπομείναν, τό Οποίον 
άντιποοσωπεύει δλιγώτερον τών δύο τρίτων τοϋ κειμένου τijς Ε. ιΗ Ε άπο· 

τελεί προσπά8ειαν Εξακριβώσεως των περιουσιακών στοιχείων τfίς ~Επισκο· 

πiiς έπί τii βάσει τοϋ Π μετ& 4 και πλέον αίώνας, Ελάχιστα δΕ συμβάλλει 

είς τήν άποκατάστασιν τοϋ κειμένου τοϋ Π. ~ Ανη3έτως, τΟ Α, παρ' Οτι ό 

γραφεVς αύrοϋ είχε πολλαχοϋ παραναγνώσει τΟ κείμενον, είχε μεγά],ην σημα· 

σίαν έν προκειμένψ, κα8' Οτι έπt τij βάσει αύτοϋ συνεπληρώflησαν τd πολλ& 

χάσματα καt αί φflοραί τ&ς όποίας εtχεν ύποστii τΟ Π άπΟ τοϋ 1677 καί 
έξjjς (πρβλ. σ. 14 ). 

ιΗ είσαyωyή τrjς παρούσης έχδόσεως διαιρείται εϊς τρία μέρη. ·Εν τψ 

ΠQώτφ ( Ε!σαγωγιχαι παρατηρήσεις ε!ς τι\ εκδιδόμενα δύο κείμενα) ( σσ. 
1 · 3) Επιχειρείται περιγραφ'Ι) τοϋ περιεχομένου τών Π καί Ε, τiίς φύσεως 

τών έyγράφων τούτων καί τijς σηuασίας των. ΤΟ μέρος τοϋτο εlναι και τΟ 

όλιγώτερον πρωτότυπον, άποτελοϋν έν πολλοίς συνοπτικi]v έπανάληψιν τών 

γραφομένων έν συναφεί μελετήματι τοϋ καil. Δ. Ζαχυilηνοϋ (Το Κτηματο· 

λόγιον τi;ς Λατινικfίς Έπισκοπijς Κεφαλληνίας καl Ζακύ\·ttου κατd τΟν ΙΓ' 

α!ώνα, «'Ελληνικά», τ. Ε' ( 1932 ), σσ. 323 · 333 ). Ou μόνον οlιδεν νέον 
στοιχείον προσάγεται, &λλ' έπl πλέον καιριώτατα προβλήματα, τd όποία 

προκύπτουν έκ τiiς έξετάσεως τοϋ π καί τα όποία έτέ{}ησαν έν τφ ώς άνω 

μελετήματι, η ούδεμιdς τυγχάνουν προσοχiiς ύπό τοϋ έκδ6του η δλως άπο· 

σιωπώνται. Τοιοϋτο εtναι λ.χ. τΟ πρόβλημα, διατί έπίσημον συμφωνητικόν 

Εγγραφον μεταξlι Λατίνου δυνάστου καί Λατινικiiς έπισκοπiiς έγράφη είς 

γλώσσαν έλληνικiιν &ντι τjjς λατινιχi'jς ( ~νfl' &ν., σσ. 331· 332 ). 'Εκ τών 
δύο ύπο-8έσεων Εν πQοκειμένφ τοίi κα{}. κ. Ζακυ8ηνοϋ πιflανωτέρα, τούλά

χιστον είς τΟν γράφοντα, φαίνεται ή δευτέρα, Οτι δηλ. τό Π « σuνετάχ{}η 

Επl τfi βάσει παλαιοτέρου έλληνικοϋ Εγγράφου &νήκοντος είς τήν καταλυ{}εί

σαν όρ-θόδοξον Εκκλησίαν, τfiς Οποίας τd κτήματα ψκειοποιή{}ησαν οί Επιή· 

λυδες ». Ή κατάλυσις τi'jς δρilοδόξου έχκλησίας ύπο τών Λατίνων χυριάρ. 

χων συνεπήγετο συνιή{}ως καl τfιν Εκχώρησιν τών γαιών αύτfjς είς τήν 

ΕγκαftιδQυομένην Λατινικfιν Επισκοπήν. Οϋtω γνωρίζομεν π.χ. Οτι μετ& την 

ύπο τών Βενετών χατάληψιν τi'jς Κρήτης ή χτηματικiι περιουσία τjjς oρilo· 

δόξου aρχιεπισκοπjjς τjjς νήσου περιϊjλilε χατι\ τα '/, εϊς τον Λατίνον aρχιε
πίσκοπον, του ύπολοίπου δημευ8έντος ύπΟ τών κατακτητών η διανεμη-8έν· 

τος είς φεουδάρχας (πρβλ. S. Β ο r s a r i, Ι! dominio νeneziano a Creta 
nel ΧΙΙΙ secolo, Napoli 1963, σ. 109, ση μ. 16 ). Το κείμενον τοϋ Π πιilα· 
ν(Οtατα κατηQτίσ{}η Εξ ύπάρχοντος κτf]ματολογίου τijς όρ{}οδόξου Επισκοπiiς, 

συνετάχθη δΕ προχείρως ούχl ύπΟ Επισήμου νοταρίου ( ώς άλλως τε δεικνύει 
ή λίαν fιμελημένη διάταξις τών έν αlιτψ καt ή χρi'jσις δημώδους γλώσσης) 

&λλ' ύπο δύο (πρβλ. σ. 10) 'Ελλήνων κληρικών τjjς νήσου εύρισχομένων 

(' 
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s!ς τiιν uπηρεσ(αν τjjς Καflολιχjjς 'Εκκλησίας. Το τελευταίον τοϋτο καilιστ~ 

πι-&ανώτατον συν άλλοις καl ή Ενιαχοϋ χρijσις πρώτου πλη-ltυντικοϋ προσώ· 
που (i!χομεν έν στ. 971, 1012, 1015 και &λλαχοϋ), liν και κατι\ τοϋτο ένδέ· 
χεται νι\ διετηρή{Ιη ή διατύπωσις προγενεστέρου κτηματολογίου. Ούδόλως 
Επίσης {}ίγεται τΟ πρόβλημα, διατί παρέστη &νάγκη να Εκδο{}fi τΟ Εγγραφον. 

"Επρόκειτο &ραγε πεQl διευflετήσεως ύπαρχουσών κτηματικών διαφορών 

μεταξU του δυνάστοu τijς νήσου καl τijς Επισκοπfίς η μήπως περl άπλijς Επι· 
κυρώσεως, συνή-&ους κατ& τήν Εποχήν, προγενεστέρας καταστάσεως Επ· εϋκαι

ρ(ι;< προσφάτου αναλήψεως της aρχjj; ύπο τοϋ Ριχάρδου Orsini; Ή δευτέρα 
Εκδοχή κα{}ίσταται πι{}ανωτέρα και Εκ τοϋ λόγου Οτι τΟ ετος τfiς Εκδόσεως 
τοϋ έγγράφου ( 1264) εtναι ή παλαιοτέρα χρονολογία καil' Ι] ν &παντ~ ι:bς 

αΜέντης Κεφαλληνία; ό Ριχάρδος (πρβλ. π. χ. W. Μ ill e r, Ή Φραγκο· 
κρατία στiιν 'Ελλάδα, μτφρ. 'Αγγ. Φουριώτη, Άiljjναι 1960, σ. 719 ). 
Ένταϋilα δέον νa τονισilfi ι'iλλη σπουδαιοτάτη ~λλειψις τοϋ μFρους τούτου 
τfjς είσαγωγrjς. Α~tη Ε1ναι ή πλήρης άποuσία οίασδήποτΕ προσπαθείας 

ίστορικiiς πλαισιώσεως τοϋ έγγράφου. tO Εκδότης {}d ήδύνατο, Εκκινών Εκ 
τών ~ργων τών Hopf, Miller, Ζακυilηνοϋ καt Longnon, νι\ γράψτι δι<t βρα· 
χέων περt τfi~ [στσρίας της νήσου κατ& τΟν ΙΓ' αίώνα και περι της προσαι· 

πικότητος τοϋ Ριχάρδο11 Orsini. Τοιαύτη ίστορική πλαισίωσις oU μόνον 
άρμόζουσα και εύπρόσδεκτος -ιtα ητο, &λλ', ώς νομ(ζομεν, άπαρα(τητος. 

·Επίσης εχομεν ίσχυράς άμφιβολίας δια τήν &κρίβειαν τfjς &πόψεως τοϋ 

Κ. Άμάντου ( Κεφαλληνιακι\ έπώνυμα, «'Ελληνικά», τ. Ι' ( 1937 ·1938 ), 
σ. 117 χέξ. ), τiιν όποίαν υϊοilετεί ό έκδότης (σ. 2, σημ. 5 ), οτι έκ τών 
Κεφαλ,.ήνων « .Ελλήνων κατοίκων τινΕς διέσφζον τα &ρχαία Ονόματα». 

·Ήκιστα πιflανΟν Επίσrις φαίνεται δτι ή ί1παρξις Εν Κεφαλληνί~ Επωνύμων 

άπαντώντων καl άλλαχού Εν τψ Βυζαντινψ Κράτει σημαίνει &ναγκαίως Οτι 

οί φέροντες τα Επώνυμα ταύτα fισαν « Επήλυδες έκ τοϋ Βυζαντίου και μάλι· 
στα Εκ τijς Μικράς 'Ασίας» καl Ο τι τοϋτο εχει σχέσιν, Cίμεσον τούλάχιστον, 

μΕ τήν προέλασιν τών Τούρκων είς τi]ν • Ανατολήν. 
Τό δεύτερον μέρος τjjς s!σαγωγjjς ( Χειρόγραφος παράδοσις τοϋ Πρα· 

κτικοϋ και τjjς Έπιτομi'jς) ( σσ. 4 · 19) εtναι χαt το μάλλον πρωτότυπον, 

κυρίως Επειδfι Εν αύτψ περιέχεται περιγραφ~, όπωσοϋν άκοιβής, τοϋ Α καl 
της Ε, τών όποίων ήγνοείτο ή τύχη καil' Ι]ν έποχiιν ~γραφεν ό χ. Ζακυilη· 

νός. Ύ π άρχουν Εν τούτοις και ένταυ-&α ΠQάγματα τα όποία έγείρουν άντιρ· 

ρήσεις. 'Απορεί τις λ. χ. ποίαν λογικf}ν ~ΧΕL παρατήρησις δJς ή έν σ. 5, ση μ. 3 
(«'Εν τψ στίχφ τούτφ ύπjjρχε πεQi τijς λέξεως Άβυδος σημείωμα έν τψ 

ΠεQι ilωρίφ : aβηθ( Ο )ς, SK τοϋ δευτέρου δf τούτου τύπου aχούεται νϋν έν 

Κεφαλλrινί~ ό τύπος "Ακωλη, λεγόμενος περl λίμνης, τfιν όποίαν ό λαΟς 

πιστεύει &πύilμενον ») η ποία εtναι ή παλαιογραφικiι βασιμότης τών λsγο· 
μένων Εν σ. 9 ( « Αί προεκτάσεις τών γραμμάτων, τα βοαχuγραφικd σημεία, 
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οί τόνοι 8χι σπανίως ήσαν δυσαναλόγως μεγάλοι, έν γένει δ~ i] άστά8εια 
τής μορφijς καl τοϋ μεyέltου; τών γραμμάτων και τών σημείων ύπομιμνή

σκει !σχυρίiΊς τήν γQαφήν τijς παρακμijς, προ"ίούσης 1)δη ε!ς το Βυζάντιον 

κατd τοUς χρόνους έκείνους » ). Ένταίίθα ώσαύταις -Βα Εδει νd μνημονευ3fi 

1] πληροφορία δτι πσρa τψ Hopf έσψζετο !ταλική μετάφρασι, τοϋ Π 
(πρβλ. Δ. Ζακυilηνόν, f'νil' ιlν., σ. 324). 

Έν τψ τρίτφ μέρει τijς ε!σαγωγijς ('Εκδόσεις τοϋ Πρακτικοϋ και τijς 

Έπιτομijς) ( σσ. 20 · 27) περι γράφεται εν ιlρχjj ή εκδοσις τίiΊν Miklosich 
καί Mίiller, ~ όποία Εγένετο έπl τiί βάσει άπογράφου τοίί Α, άγνωστο ν πώς 

περιελitόντος είς αύτούς. Πάντως ούδ• έπt στιγμi)ν πρέπει νά «8ρχεται 

είς τόν νοϋν ή σκέψις », ώ; άναγράφεται έν σ. 21, Ο τι ή Βκδοσις αϋτη έγέ· 
νετο έκ τών καταλοίπων τοϋ Hopf ( ό όποίος φέρεται πεντάκις έν τii αϋτii 

λ' δ ' Η h ) δ ' - .α' " ' " " δ' ' ' σε ι ι ως op , ιοτι τουτο uα εμνημονευον οι εκ οται, ως πραττοuν 

ιlλλαχοϋ, και επίσης, διότι ε!ς τ/ιν περιγραφ/ιν τίiΊν καταλοίπων τοϋ Hopf 
~πο Ε. Gerland ( Byz. Zeitschr., τ. 8 ( 1899 ), σσ. 347 · 386 και τ. 11 

( 1902 ), σσ. 321 • 332) οϋδεν περι Π &ναφέρεται. Άκολουilεί κεφάλαιον 
ύπΟ τΟν τίτλον « •Η παροϋσα Βκδοσις τών δύο έγγοάφων », άποτελούμενον 
έκ δύο κυρίως μερών, ών τΟ πρώτον περl τijς έκδόσεαις τοϋ Π, τΟ δέ δεύτε· 

QΟν περl τijς εκδόσεως τ;jς Ε. Ε! τα 8πεται fι ~κδοσις τοϋ Π (σ σ. 28 • 99 ) 
κα\ τijς Ε ( σσ. 100·129), το βιβλίον δΕ κατακλείουν πίνακες λέξεων τοϋ 

π ( σσ. 131· 137 ), ονομάτων, προσώπων και τόπων τοϋ π ( σσ. 138. 161 ), 
ιlvάλογοι πίνακες τ;jς Ε ( σσ. 162 · 165 και 166 ·179 ), τέλος δε πίνακες 

&ντιστοιχίας Π και Ε ( σσ. 180 • 183 ) . 
Ρητέον έν προοιμίφ δτι ή Βκδοσις τοϋ Π εtναι, κατό τΟν ήπιώτερον 

χαρακτηρισμόν, πληιιμελεστάτη. • Αποτελεί βεβαίως α-δ τη πρόοδον έν σχέσει 
προ; τ/ιν 8κδοσιν Miklosich · Miiller και παρέχει κείμενον τοϋ Π δπωσδή· 

ποτε καλύtFQΟν τοϋ μέχοι πρό τινος ύπάρχοντος, αί Ελλε(ψεις δμως καl τd 

σφάλματα αύτi;ς εiναι τοσαϋτα καt τοιαϋτα, ώστε δ Επαινος vd κα{Ησταται 
έκ των πραγμάτων άδύνατος. Αί άδυ\'αμίαι της νέας έκδόσεως πηγάζουν 
' δ' ' ~ ' Π .. "' e ,. δ' δ' "λ β ' 6 ' ' εκ υο κuριως αιτιων. ρωτον, οτι ο εκ στης εν ε α ε τον κ πον να ακο-

λουilήση εν προκειμένφ τήν !σχύουσαν δεοντολογ(αν τi'jς διπλωματικ;jς, και 

δεύτερον, Οτι ούτος έμφανίζεται μη Επαρκώς ήσκημέVος είς τήν έλληνικήν 

παλαιοyραφίαν. "Ιδωμεν πλησιέστερον καΙJεν τούτων. Λέγει δ εκδότης 

( ') 'Η " δ • δ' " I ... , _(l , - " σ. γ : « εκ οσις αυτη εν αφισταται των συνηυων κανονων των αντι-

στοίχων Επιστημονικών Εκδόσεων, άλλ& κατ• &νάγκην εtναι ίδιότυπος ». 
Τοϋτο, δυστυχώ;, &ληilεύει μόνον κατ& το δεύτερον i]μισυ. Εtναι δηλ. ή 

Εκδοσις πράγματι ίδιότυπος, ό ίό'χυοισμΟς δμως δtt α\iτη δΕν άφίσταται 

τών σuνήttων κανόνων τών άντιστοίχων Επιστημονικών Εκδόσεων περιέχει 
ίκανήν fιπερβολήν. Εtναι παράδοξον καl συνάμα τραγικΟν δτι ό έκδότης δΕν 

Ελαβsν ώς ύπόδειγμα τijς εκδόσεώ; του το βραχ\ι τμijμα τοiί π. το δποίον 

(i 

• 
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εξέδωκεν επ' εi\καιρ(ζ! δ καΙJ. κ. Ζακυilηνος ( sνiJ' ιlν., σ. 330 ), οi\δε αν ε· 
τρεξεν είς τ&ς προσφάτους έκδόσεις βυζαντινών έγγQάφων, τών dγιορειηκών 

λ.χ., η είς μελετήματα, Οπως τΟ τοϋ Ν. Σβορώνου, τΟ όποίον έμνημονεύ· 

σαμεν &vωτέρω. Έ&ν &vέτρεχεν είς τό μελέτημα τοϋτο, ea άπέφευγε πλii· 
{}ος σοβαρών σφαλμάτων, οίον είναι π.χ. fι παρανάγνωσις τών κλασματικών 
άριf}μc'Ον. ιΗ βυζαντινfι διπλωματική, ώς Εχει σήμερον έξελιχ{}fj, είναι άκρι

βης Επιστήμη και δ8ν Επιτρέπονται έν aύτii αί αύiJαιρεσίαι. Λέγει ό Εκδό
της (σ. 25): «Αϊ ιlπειράριilμοι βραχυyραφίαι καl επιτμήσεις δεν εδηλώilη· 
σαν πιiσαι. ΣυνήfJως βραχυyραφίαι και συγκοπαl λέξεων έσημειώ-3ησαν Εκεί

ναι μόνον δι& τήν άνάλυσιν τών όποίων δύναται να προκύψn άμφισβήτησις. 
Βραχυγραφίαι δι" άποκοπfjς έσημειώftησαν μόνον είς τι:Χς λέξεις, είς τ&ς 

όποίας εΙ ναι δυναηl ποικιλία καταλήξεων». Ταϋτα, καi έόν &κόμη έτη· 

ροίίντο μετ& συνεπείας, {tι:Χ fiσαν άπαράδεκτα. Διότι οϋτως ύπεισέρχεται είς 

τi)ν Εχδοσιν τών έγyράφων ό ύποκειμενικΟς παράγων και ό άναγνώστης δε., 

σα δύναται ποτέ να εtναι βέβαιος τί υπάρχει καl τί δ8ν ύπάρχει έν τψ κει· 
μένφ και f}ό &ναγκάζεται να άνατρέχυ ε'ίς τ&ς φωτογραφίας τοϋ έγγράφου, 

έάν ύπάρχουν, προκειμένου νό έξακριβώσn τί πράγματι παραδίδεται. Αί 

βοαχυγραφίαι καi αί έπιτμήσεις πάσης φύσεως πρέπει να άναπτύσσωνται 
πιiσαι η, τούλάχιστον, ν& δηί,οϋται ρητώς τίνων έξ αύτών δ8ν γίνεται άνά

πτυξις. ''Άλλως &ποτέλεσμα είναι η σύγχυσις και fι &συνέπεια. Μοιραίως, 

καί σύγχυσις και &συνέπεια διαπιστοϋνται ποί.λαχοϋ έν τii νέq. έκδόσει. 
Οϋτω, δια να &ναφέρωμεν Ελάχιστα μόνον παραδείγματα, έν στ. 146, 203ι 
204, 260 κ.ιl. γράφεται Γουλολέων &ντl Γουλ(ο)λέων, το οποίον ορ/JίiΊς 

δηλούται εν 196, 208 κ.ιl. (Γουλ( ο )λέοντ(ος) και έν 213, οπερ yραπτέον 

Γουλ(ο)λέ(ον)τ(ος)). Ή ),έξις χωράφιον, -ου, fι δποία κατ& κανόνα &παντ~ 
Βν συντμήσει, πάντοτε &ναπτύσσεται σιωπηρώς ύπό τοϋ Εκδότου, έν 370 
ομω; γράφεται χωρ( αφiου ). 'Ομοίως και ή λ. μοδiοv, -ων, ιlλλ' εν 406 γρά· 
φεται μοδ. α'. eH συμβολικfι παράστασις τοϋ ήμίσεος, άγνωστον διατί, ούδέ· 
ποτε άναπτύσσεται, γραφομένου πανταχοϋ ήμ. "Ενίοτε ό Εκδότης &ναπτύσ
σει τ&ς βραχυγραφίας μετ& περισσοτέρας τοίi δέοντοc βεβαιότητος, ώς π.χ. 

58: Kovκ(ov)λ(ov), παρ' δτι εν 1071 φέρεται Κοvκάλλ(ου) καί, ώς φαίνε· 

ται, πρόκειται περ\ τοϋ αf!τοίi ονόματος, 144 ( καi 196): Μακρυπολ(Ε)τ(η), 
ιlλλ' εν 464 Πολύ(τοv;), 232: Κοvρβοvλ(οv), &ντί, rnς iνδέχεται, Κοvρ

βουλ(η), οπερ ιlπανr~ εν Ε, 510: δυσμaς ιlντi πιilανοϋ δύ(σιν ), δπερ ιlπαντ~ 
πολλαχού, 553: Ποδ( ω)σ(ης) ιlντ\ πιl!ανοiί ποδ( ό)σ(εως) (Ή λέξις πόδοσις 
καt έν τοίς πίναξιν, Οπου ά:τοκαΗίσταται ή fιμαρτημένη όρθογραφία τοϋ Π, 
γράφεται εσφαλμένως δι& τοiί ω ( σσ. 135, 156 ). Το πόδοσις ομως ιlσφα· 

λώς παράγεται Εκ τοϋ άποδlδειν, δπερ άπαντg συχνότατα έν Π έν τii σημα· 

σ(\! τοϋ περαίνεσilαι ), 554: Κοvρκοvμ(έ)λλ(ι). Πολλών ονομάτων ή κατά· 

ληξις συμπληροϋται άλλοτε διa τοϋ (ι), ώ; iνταiίilα, και άλλοτε διd τοϋ (η) 
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(πρβλ. π.χ. 557: Ε!Jστράτ(η)), 627: Βρουλλ(6)σκαλ(ου)· έξ tσou πιiJανόν: 
Βρουλλ(ο)σκαλ(fου), 772: Λούππ{ου), &ντl τοϋ πιiJανωτέρου Λούππ(η), 

772: Μεληγγ(έρι), οπερ γραπτέον Μεληγγ(έ;)ρ(ι), !), το και πιiJανώτερον, 
Μελήγγρ(ι), 819 (και 828): Μελ(ή)τ(ου), άντi όμο(ως πιiJανοϋ Μελ(ή)τ(η) 
(Μιλ[τη ή Ε), 928: Βοϊδοστάτ(η), καl 9~9: Κορωνiτ(η) (Κορωνiτου ή Ε). 

Ή ~κδοσις εν γένει βρί!Jει σφαλερών αναπτύξεων. 'Ιδού τινες δε(γματος 

χάριν ( σημειοϋται πρώτη fι όρ-81) ανάγνωσις καl έν παρεν{}έσει η άνάπτυξις 
τοϋ έκδότου): 15: Μονοκηθρ(ίi) (Μονοκηθ(ρίi)), 88: Χρυσολ(ου)ρ(ίi) (Χρυ
σολ(ουρίi}) (εν 324 ομως εκδ(δεται: Χρυσο(λουρίi;)), 98: Καλογ(ή)ρ(ου) 
(Καλογ(ήρου)), 116: Σπληνιάρ(η) (Σπληνι(άρη}), 120: βιγλατ(6)ρ(ιον) 

(βιγλατ(6ριον)), 150 ( 210, 276, 412, 766, 787, 799 κ.ά.): Γρηγ(ο)ρ(fου) 
(Γρηγ(ορiου)), 208: Δημητρ(fου) (Δημητ(ρfου)), 301: Βοβiκ(ων) (Βοβ(i)
κων), 329: Κινιδρ(iου) (Κινιδ(ρiου}), 392: Πολή(τ;)(ων) (Πολ(ή;)των), 408 
(καl πολλαχοϋ): Θεοδ(ώ)ρ(ου) (Θεοδ(ώρου)), 749: Χελων(ά)ρ(ι) (Χελω
ν(άρι)), 783: Κουλλαρiδεν(ας} (Κουλλ(α)ρiδενας), 802: Καρ(v;)δ(άκ)(ι) 
(Καρυδ(άκι}). Άλλα ·τινa σφάλματα παρομο(ας φύσεως σημειοϋνται και 

κατωτέρω. 

• Ανωτέρω έλέχ{}η Οτι ό έκδ6της δΕν φαίνεται έπαρκώς ήσκημένος είς 

τ1)ν έλληνικfιν παλαιογραφίαν. Πρέπει ένταϋ3α να ύπομνησfJΌ Οτι ό κα-3. 
κ. Θ. Τζαννετίiτος δsν είναι βυζαντινολόγος άλλa κλασσικος φιλόλογος και 

Οτι ή περιωρισμένη παλαιογραφικt} του κατάρτισις fl& ήδύνατο; Βν τινι 

μέτρψ τοi'ιλάχιστον, νa δικαιολογηiJiί. Ό κόσμος τfίς &Qχαίας έλληνικijς 
γραμματείας, τοϋ Οποίου ή σπουδf) άποτελεί τΟ κύριον έπιστημονικΟν Εργον 

τοίί έκδότου, ευρίσκεται βεβαίως πολυ μακραν τοϋ κόσμου τών ταπεινών 

μεσαιωνικών Εγγράφων. Εtναι πάντως άσύγγνωστον άστόχημα τΟ γραφόμε· 

νον Εν σ. 24, Οπου γίνεται λόγος περl τοϋ τί Εκ τοϋ ·πQωτοτύπου δΕν άπε· 
δό8η Εν τfi Εκδόσει: <<"Όπου ilπi]ρχε τΟ λατινικΟν c είς έλληνικας λέξεις, 
άντικατεστά{}η τοϋτο δια τοϋ έλληνικοϋ σ». Οϋτω, λατινικΟν άποκαλείται 

τΟ έλλ'f)νικώτατον σίγμα τfjς μεγαλογραμμάτου, τΟ Οποίον Εγράφετο οϋτως 

απ ο τοϋ Ε' α!ώνος π. Χ. ( πρβλ. προχείρως Ά ν τ ω ν ( ο υ Σ ι γ ά λ α, 'Ι στ ο
ρ( α τijς Έλληνικijς Γραφijς, Θsσσαλον(κη 1934, σσ. 121- 122) και το 
δποίον διετηρή{}η, δμοϋ μετ· ιϊλλων στοιχείων τ~ς μεγαλογραμμάτου, καί 

είς τiΊν μικρογράμματον, έναλλασσόμενον μετ& τοϋ σ μέχρι καί των τελευ· 

ταίων αίώνων ( ούδΕν CJ.λλο είναι η τΟ κω~· fιμCϊς τελικι':ιν ς). Τί σημαίνει 

έξ aλλου οτι « ετέ{}η στίξις έλληνική, ο που ύπfjρχε λατινικi} » (σ. 25); 
Λατινικi} στ(ξις έν έλληνικ<\i χειρογράφψ εtναι i!νήχουστον 1• Γράφεται έπ(· 

ι Καί άφοϋ ό λόγος ενταΟD-α περί Λατινικών, διατί εν σ. 23 γράφεται μεταξ.U 

τών βραχυγραφιών Ο τι • om. = άφαιρεϊ: (η ιiφαιροϋν) » ; Omittit -unt εtναι "tό. ήμέ
τερα παραλείπει -οuν, τά δέ άφαιρεr -οϋν = secludit -unt. 

• 

ι:: 

• 
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σης έν σ. 24 Οτι δΕν έσημειώ{}ησαv έν τfi έκδόσει «τα CJ.vευ λόγου διαλυ· 

τικά, τα όποία τί-6ενται Οχι σπανίως έπl του ι καl τοϋ v, ένίοτε καί έπl 

τοϋ η». τα διαλυτικd τί{}ενται συνή{}ως ϋπερ{}εν τοϋ ι και τοϋ v είς την 
Sπισεσυομένην γραφiιν καl διά να δηλωtliί τΟ φωνfiεν, διακρινόμενον ο6τως 

άπΟ τοϋ μετ· αύτοϋ εν συμπλέγματι άλλου γράμματος, σπανιώτατα δέ, 

κυοίως Ενεκα κεκτημένου 8{}ισμοϋ τοϋ γραφέως, τίftεvται ϋπερ{}εν τοϋ ι καl 

τοϋ v, κεχωρισμένως γραφομένωv. ΟUδέποτε πάντω; τί-6ενται ϋπερ3eν τοϋ 

η. Έν 628/9, οπου παραπέμπει ό εκδότης, τa διαλυτικa ε!ς το Ταξijάρχοv 
έτέ{}ησαν ϋπερ-6εν τοίί η δια να δηλωδfi Οτι τΟ άρχικώς έκ παραδρομης yρα

φΕν η διορ-6οίiται είς ι. 

Έκ τών σπουδαιοτέρων σφαλμάτων τijς έκδόσεως εtναι ή μεγίστη σύγ· 

χυσις περl τΟν τονισμόν. Αί πλείστοι τών άτ6νων έν τii έκδόσει λέξεων 

φέρονται μετά τόνου έv τiρ έγγρdφφ. AL έλdχισται λέξεις, αί όποίαι φέρον

ται άτόνως εν Π, δύνανται εύκόλως και μετ· άσφαλείας νά τονισ{}οίίν όρitώς. 

ι ο έκδότη; άνέγνωσε πλείστας λέξεις ω; &τόνους, κυρίως διότι δεν έγνώριζε 
' δ' ' λ' _0. υ " ' ' δ' ' " ' ' " ~ και εν αντε ηφυη οτι ο τονος, και η και η περισπωμεvη, περιεχεται εις τι 1ν 

μονοκονδυλιάν τών περισσοτέρων βραχυγραφικώς παριστωμένων και τονι

ζομένων καταλήξεων. Τοιαύτης φύσεως και άλλα σφάλματα τονισμοϋ άνέρ~ 

χονται εϊς έκατοντάδας, είναι δΕ ταϋτα ίδιαιτέρως σοβαρά, διότι έξ αύτών 

δημιουργοϋνται &νύπαρκτοι τύποι Επωνύμων και τοπωνυμίων. 'Ιδού τινα, 

δείγματος χάριν (προηγείται ή όρ!Jη ανάγνωσις): 34: Κανναβού (Κανναβοv). 
Ή αϋτη λέξις, άπαραλλάκτως γεγραμμένη, έκδίδεται έν 174 Καννάβοv, εν δs 
310 όρ{}ώς Κανναβού, 100: Κηπριανού (Κηπριάνοv). 'Εν 489 άντι Κηπρια
νοv άναγνωστέον Κηπριαvού (πρβλ. 1043: Κvπριαν6ς ), 104: λοετρού (λοε
τρου), 130: ι'ινατολ(ικ)ού (ι'ινατολικοv), 168: Μάνδ( ακος) (Μανδ( ακος)), 

16!J ( καi 171): Παρδοπούλλ(οv) (Παρδοπουλλ(οv)), 196: Γεννατού (Γεν
νατοv) (Γεννατίi ή Ε), 200: Άγαλιι'ινού ('Αγαλιάνοv, ο~ τω και εν 200, 214, 
636). ·Ev 295 άναγινώσκεται ύπΟ του Εκδότου Άγαλιαvοv άντι τοϋ όρ\tοϋ 
Άγαλιανού, έv δ8 τ<\i πίνακι (σ. 138) το γνωστον τοϋτο βυζαντινον έπώνυ· 
μον φέρεται ~πο τον aνύπαρκτον τύπον Άγαλιίiνος, 207: Καμπανού (Κα
μπάνοv). Καμπαvοϋ έπίσης άντί Κάμπανοv έν 211 καί άντl Καμπανοv έν 

215. ΟΒτως έν τ<\i π(νακι (σ. 147) ούδόλως αναγράφεται ό μόνος όρ!JΟς 

τύπος Καμπανού, 210 (και 211, 316): ποταμού (ποταμοv) ( &παραλλάκτως 
γεγραμμένον το ποταμού έχδίδεται όρ!Jώς aλλαχοϋ, &ς π.χ. εν 110), 211: 
Δριμού (Δρfμοv), 228 : Κοvκουβαγιοτρύπας (Κουκοvβαγιοτρvπας), 229: Κοv
γιανών (Κουγfανων), 232 ( χαl ποί.λαχοϋ) : α~τού (a!Jτov), 233: κακεiθεν 

(κακειθεν), 320: &ρ μάκας ( iiρμακάς), 385: Σαμπάτ( ον) (Σαμπίiτ( ον)), 398: 
Λvμπών (Λvμπων), 414 · 415: Ρωμανού (Ρωμανοv), 425: Πλοvσιανοϋ 
(Πλοvσιανοv), 484: Βορβών (Βορβων), 528: περιοχ(iιν) (περιοχήν), 548: 
Βατζών (Βατζ( ων)), 589: α!Jτών (αi!των), 591 : πρακτικον (πρακτικον) (ή 
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διπλii βαρεία, περι fjς πρβλ. Ν. Β έ η ν, BNJ, ~νiJ' &ν., σ. 89), εξελήφδη 
ενταϋΙJα ώς περισπωμένη), 656 ( καl 658, 726, 727, 730, 737): Περι
στιάνου (Περιστιανου). Οϋτως άναγνωστέον καl τΟ έν 177 &ντl Περιστlανου, 
712: Βάκληκος (Βακληκος), 785: λαχιδοiων (λαχιδοιων). 

π
,., ,~,,'ο 

~Η νέα Εκδοσις τοϋ , ως ειπομεν και ανωτερω, παρεχει κειμεν ν 

κατ& πολV άρτιώτερον τiiς Εκδόσεως l\1iklosich ~ Miiller, τοϋτο δέ καταφαί· 
νεται έκ τiiς άναγνώσεως τών έσφαί,μένι:όν γραφών τfjς Εκδόσεως ταύτης, αί 

όποίαι παρατί3ενται πdσαι έν τψ κριτικψ Uπομνήματι τijς νέας έκδόσεως. 

eH παράΒεσις πάντως τών Εσφαλμένων γραφών τής παλαιdς έκδόσεως οϋδό· 
λως fiτo άπαραίτητος καl είς ούδέν χρησιμεύει. 'Επl πλέον τiiς Εξογκώσεως 

t: , e " λ , ,. , ,. δ'δον δι" αUτών τοϋ κρι τικοϋ υπομνηματος, α ι εσφα μεν α ι αναγνωσεις απ ο ι " 
ται είς τούς πρώτους έκδότας, ενψ άνήκουν είς τόν γραφέα τοϋ άπογράφου, 

τό όποίον ούτοι έχρησιμοποίησαν. ~Εν τii vέq. Εκδόσει δΕν &πεφεύχ{Jη· 

σαν αί παραναγνώσεις, παρ~ Οτι ό έκδ6της διεξηλ{}εν έκ νέου τό κείμενον 

έπt τfi βάσει τών φωτογραφιών καt διώριC)ωσε πλf'ί{}ος τυπογραφικών και 

άλλων σφαλμάτων, πίΥαξ τών όποίων δημοσιεύΕται έν τέλει τοϋ βιβλίου, 
καταλαμβάνων i1ξ περ(που διστήλους σελ(δας ( Προσflijκαι καi ΔιοοΙJώ· 

σεις, μετ α τ ας φωτογραφίας τοiί Π, σ σ. Ι· VII ). Α! φωτογραφ(αι τοiί Π, 

26 τόν &ρι{}μ6ν, δημοσιεύονται έν παραQτήματι μετ& τfιν σ. 184. Κατ& 
τΟν έκδότην (σ. 4 ), Εκ τών 28 &ρχικά'>ς φωτογραφιών τοίί Π Ελλείπουν σ-ήμε· 
ρον α! 2 (ο! στ. 34 · 64 καl 665 · 699 ), &λλα τοίiτο δΕν ε! ναι &κριβές, διότι 
επi πλέον ελλε(πει και η φωτογραφ(α τών στ. 427 · 464. η πράγματι συ μ· 

βαίνει Εν προκειμένφ, εlναι άδηλον. Αί φωτογραφίαι εtναι κα-&αραl καl 

εϋανάyνωστοι, Ελάχιστα δS σχετικώς τd έφftαρμένα και σκοτεινΟ. σημεία. 

Ταϋτα όμοϋ μετ& τών τμημάτων τοϋ Π τών όποίων έλλείπει φωτογραφία, 

άντιπροσωπεύουν μόλις τd δκτω περίπου έκατοστd τοϋ Ολου κειμένου. 

~Εκ προχείρου &ντιβολ11ς τών φωτογραφιών τούτων τοϋ Π πρΟς τfιν 
' "" ' " ο. ' ' Τ' γ ω' εκδοσιν διεπιστωσαμεν ικανον αριιιμον παραναγνωσεων. ας παρανα ν .. 

σεις ταύτας παρα3έτομεν κατωτέρω, όμοϋ μετά τινων άλλων παρατηQήσεων, 

ϋπό τύπον συμβολiϊς εLς τfιν όρitοτέραν άνάγνωσιν τοϋ κειμένου ( ΠQΟηγεί
ται ή fιμετέρα άνάyνωσις καl επεται Εν παρενitέσει .η τοϋ Εκδότου): 9: μο
δ(iου} τέταρτον (δηλ. 1/.) (μοδiων δ ήμ.). ΈνταϋΙJα, ώ; πολλαχοϋ περαι· 

τέρω, δ Εκδότης παρανέγνωσε τΟν κλασματικΟν άρι-ίtμόν, δrιλούμενον, όJς 

γνωστόν, ~.α διπλfiς δξε(ας, 31 (και 78, 86, 180, 285, 313,-410, 418, 420, 
421, 466, 475, 494, 552, 553, &σφαλώς δε καi εν 42,437, 438, 439, 440, 
446): Δρογγ(ά)ρ(ι) (Δρ6γγου). Παρατηρητέον δτι ούδαμοϋ εν τ ψ Π ση· 

μειοϋται όξεία ϋπερftεν τοϋ ο τiiς λέξεως, ώς σημειοί ταύτην ό Εκδότης. 

Πρβλ. 464: Δρογγάρεν( αν) και τα &λλαχοiί &παντώντα Ζυμώνης- Ζυμώ· 

ναινα, Κολιάνδρις- Κολιάνδραινα, Καρvδάκις- Καρυδάκαινα, κ.α. cΟμοίως 

πρβλ. 443: Δρογγαροπ(ού}λλ(ου}, 69: κάτουθεν (κάτωθεν), 74 (και 75, 
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484): Κιλλαδl( ων) (Κελλαδiων) (πρβλ. 466: Κιλλαδιές), 94 ( καl 138, 361, 
643, 818, 823, 829): Άγριλλ(iου) (Άγριλλ(ου}), 102 ( καl106, 115, 294, 
301, 302, 529, 544, 614, 859, 957, 989): κυροϋ (κυρ), 143 (και 330, 353, 
401, 408, 484, 493, 1084): Δευτ(έ)ρ(ι) (Ζυγ(ολουρii;}). Ό εκδότης sξέ· 
J,αβε τfιν βραχυyραφίαν του δε ώς ζ. ΤΟ Επώνυμον Δεvτέρι άπαντii και Εν 

281, 321, 328, 670, 742. Το Ζυγολ(ου)ρ(ii) η Ζυγολουρ(ii} (οiiτω καi 
ούχi Ζυγο(λουρii;}) &παντ(i εν 125, 401, 441 ( Ζυγολουράτου· πρβλ. καi 557 ), 
450, 540, 557, 808' 152: Άναγνωστέον μι'iλλον έτερα χωρ( άφια) &ντι έτε
ρον χωρ( άφιον ), 154: δ' ήμiσεος ( διακρ(νεται η δήλωσις τοiί κλάσματος) 
(δ')- χωράφια χωράφιον (χωράφια). Ή βραχυγραφία τijς λέξεως χωράφιοv 
επαναλαμβάνεται τρίς. 162: μοδ(iου) τέταρτον (μοδiων δ •ίμ.), 165: ήμi
σεος (α). Ή &νάγνωσις ε! ναι aσφαλiις καi οΜεμ(α επιφύλαξις χωρεί (πρβλ. 
Προσllήκας, σ. Π), 166: μοδ(iου) τέταρτον (μοδiων δ' ήμ.), 169 ( καl 170, 
383): 'Ισαρ(η) ('Ισα(βέρη}). Νομ(ζομεν οτι πρόκειται ενταϋΙJα περi τοiί 
γνωστοϋ &λβανικf'ίς προελεύσεως Επωνύμου 'Ίσαρης (vlσαρη η Ε), οϋχί περί 

τοϋ 'Ισαβέρης ( Xaverius η συσχετιστέον προς το 'Ίσαυρος;) (πρβλ. 39, 
103, 1014, 1021 καl 111, 184: Σαβερiiτον ), 212: Φηλιάνου (Φολιάνου) 
(πρβλ. 298, 342, καi 309: Φιλιανiiτον), 214 ( καl 662): Βερβεράδ( ων) 
(Βερβηράδων) (πρβλ. 723 καl το iiνομα Βερβέρις), 218: μοδ(iου) τέταρτον 
(μοδiων δ' ήμ.), 245: Μολ(ών} (Μολ(οϋς)), 246 ζ' (ξ'), 252 διαφ6ροις (δια
φ6ρους), 253 • 254: Τρείς στίχοι γεγραμμένοι ύπο r'ίλλης χειρός, Ηαν δυσα· 
νάγνωστοι. •Εξ δσων διακρίνονται φαίνεται Οτι πρόκειται περt μεταγενεστέ· 

ρας συμπληρώσεως τοϋ Π, η όποία iM fδει να άναγνωσ11fi καl ν& Εκδο{}fj. 
257: καβαλ(ιέ;)ρ(ι) (καβάλ(ου;)), 274: Φλευοτ6μου (Φλεβοτ6μου), 277: 
'Ιλάρων ('!λάλων) (πρβλ. και 177 ), Α.Jραμάτον (Άβραμάτον), 290: Σκι
νέ(ως) (Σκινεου), 294: Προε(σ)δράτον. Το σ sγράφη sκ παραδρομijς. 297: 
Αίχμαλωτ(ά)τ(ον) (Αίχμαλώτων), 301: Τυράννη (Τιράννη), 309 (και 337, 
338, 494, 556): μοδ(iου) τέταρτον (μοδiων δ' ήμ.). Δια το 4'/, πρβλ. 576. 
309 (καi 310): Χάλδ(ου) (Χάλδ(α)), 316: α.Jτον (α.Jτ6ς), 319: Βαφέ(ον) 
(Βαφέ(ου}), 351: το ι'ίνωθεν (τον Ιiνωθεν), 368: είς το (είς τ(oii}), 371: A.J· 
λύχου (Άβλύχου), 374: μοδ(iων) β (μοδiου α), 387 ( κα\ 471, 484, 486, 511): 
μοδ(iου) 1fμισυ κα1 τέταρτον ( ='/,) (μοδ(iων) ιδ ήμ.), 404: ρνδ' ήμiσεος 
κα1 τετάρτου (ρνδ' ήμ. (δ ήμ.)), 409 • 410: Κανάκι (Κονάκι), 412: δυσκ6λων 
(δισκ6λων), 425: Βουκκ(έν;)δρ(ου) πιΙJανώς (πρβλ. 441, 549: Βουκέντρου 
καt 945: ΚενδρΕου) &vτl Βούκκ( οτου;) (εκλαμβάνεται ώ; δξεία η κεραία τοϋ 
εν τψ Βπερδεν &κριβώς στίχφ συμβόλου τοϋ ημίσεος), 471: Κανά(κι) (Κα
ν( άκιJ), 484 , tσως τρtτα (=κατ α τα'/,) (τρtτον), 510: δ (δ ή μ.), 513: τ( ών J 
Σκινέα (τον Σκινέαν), 516: ξδ' •ίμiσεος κα1 τετάρτου (= 64 8/ 4) (ξδ ημ.), 531: 
Σκiν(ου) (πρβλ. 623) (Σκιν(εου}), 537: Σκινέ(ως) (πρβλ. 560,1Jπου εκδίδεται 
δρllώς Σκινέ( ως) (Σκινεου), 540: >]μισυ (τρiτον), 544: 'Ασβοϋ ('Ασκού), 549: 
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μοδ(iων) β' ήμiσεος (μοδiου α ήμ.), το Βουκέντρ(ιον;) (τ(ού} Βουκεντρ(έως)), 

548: Ή άνάπτuξις Παλ( αιού) εlναι λίαν aμφίβολος. Το Παλ( αιού) ένταϋ/Jα, 
ώς κα\ έν 623, 625, 733, 87:!, 908 εlναι έπώνυμον, οδδαμοϋ δΕ έν τψ Π, 
οποu η λέξις άπαντ~ καί έν τοπωνuμίοις, βραχυγραφείται οiJτως. Ή βρα· 

χυγραφία μετα το λ εlναι η τοϋ ικ (πρβλ. π.χ. 713: ΕiJλογητ(ικ)δν κα\ έπί· 
σης 215, 499: Παλ(ικ}(ής)). "ΟΒεν άναγνωστέον Παλ(ικ}(ού}. Παλικος 
ίσως δ έκ Πάλης τijς Κεφαλληνίας καταγόμενος (πρβλ. ΚρητικΌς), 558: 
χωράφια (χωραφlου), 567: Τιμ(6)θ(εος) (Τιμ(ο)θ(έου)), 568: ΔΕν κατενοή/Jη 
δτι ένταϋ{}α έγένετο διόρ8ωσιc μεταγενεστέρως. Οϋτως έκδίδεται: συν του 

υιου αiJτfjς τών β, άντί: σvν τ( ών) (τού prius) υ!( ών) (υΙού prius) αiJτfjς 
τ(ών} β', 597: Σπεσάδ(ος) (Πεσάδ(ος}), 599: το (ο(ν)), 60\ δ' (δυο), 605: 
η συμπλήρωσις (τού) έκ περισσοϋ, 606: Ι!vδω (Ι!vδων). Έν τψ αϋτψ στίχφ 
διορ3οϋται πειστικώς ύπΟ τοϋ έκδότου είς περιγύρου τΟ &προσδιόνυσον 
περιτι τοϋ Π. Έν τψ ύπομνήματι ομως ( περιγύροv: περlτι ΑΜΜ) δίδεται 
Εσφαλμένως ή Εντύπωσις δ τι παραδίδεται περιγύρου, 607 : :ο Αγναφαλέος 
(' Αγναφαλέως), 612: δ' (β), 613 : Γοvλλ( ο )λέων (Γουλολέων), 622 (κ α\ 629):. 
δσ(ων) και υlδν, 628: Άργ(υ)ρρiτζ(η) (Άργυρlτζ(η)), Άνδρ(ακ;)(έως) 
('Ανδρ(έου;)). Το Άνδρακέως (πρβλ. κα\ 630) ίσως άντl Άνθρακέως. 630: 
'Ανδρακ( έως) ('Ανδρέου), 638 : οlδυοπεριδριστον (οlδιοπερι6ριστον), 637 ( 638, 
640 (υfα}, 643, 644, 645, 782, 859, 864, 870, 873, 878, 965 (υΙού}): 
vloν (ή6ν), 643: Φουφάλ(η) (Φούφαχ( α;)). Ή αύτi] λέξις iiναγινώσκεται έν 
609 ώς Φούφαλ( ου). 650: Γουλλ( ο )λέ( ων) (Γουλολέων), 654: τούν εϋκρι

νΟΟς (ούχl τοών, ώ; έν τ (ρ -δπομνήματι) έκ παραδρομης άντι τών, 703: δ' 
(δ ήμ.), 704: Δρεντινού (Δραγυτινού), Το Δρεντινού πι/Jανώς άντ\ Ύδρουν
τηνού ( περl τfiς παραστάσεως τοϋ εν τijς λέξεως, πρβλ. 599 (lνδς), 600 (lν), 
711 (lν)), Μεσ(ά)ρ(ι) (Μεσσαρ(ι)). 707: δ' (δ ήμ.), 708: Πι/Jανώτατα 

Αάμπ(ης} (πρβλ. καίΕ), &ντl Ααμπ(ους;). 713: Πανθ(ή)ρ(ι) (Πανθ(έως)). 
Πανθ(ή)ρ(ι) πι/Jανώς καl έν 695, 697, 698. τα εlς -εVς (γεν. -έως) ~χουν 
περιληπτικi]ν σημασίαν. Τί ιJα έσήμαινε το Πανθεύς; Δια το Πανθήριος πρβλ. 
π. χ. Σ ω φ ρ. Ε ϋ σ τ ρ α τι ά δ ο υ, 'Αγιολόγιον τiiς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, 
σ. 372. 716: ήμισυ (τρlτον), 721: μοδ(lου) τέταρτον (μοδlων δ), 747: 
'Απλο[ράβδη;] (πρβλ. 804, 830: Άπλορράβδαινα) (Ά[.]λο[ ...... ]), 748: 
άγi( ας) Μαρlν( ας) (πρβλ. 735) ( dγlου Μαρlνου ). Πι/Jανώς γραπτέον: τοϋ 
(χωραφiου) <Αγi(ας} Μαρlν(ας). 766: Σκύνου (Σκή.•ου), 776: Δρεπάνω 
(Δρεπάνου), 793: Αακκl(ων) (Αακκ(iων}), 804: παραλείπονται μετα τi]ν 
λέξιν χωράφιον αt λέξεις το πλη( σiον ), 805: μετ α το τούτου παρελείφ/Jη να 
σημειωilii: [δ], 808: 'Αποκλείεται παντάπασιν η άνάγνωσις: Περδ(ικάρι;). 
'Αναγνωστέον: Περδ(ικ)(έως;), 8\0: μεσημβρlα (μεσημβρ[αν), 812: δύο 
(δυό), 821: ήδυοπερι6ριστ(ον) (ήδηοπερι6ριστον), 828-829: Δεν ~πρεπε να 
διορ/Jω/Jii ένταiίθα το Εβολοv ( δπως έπίσης καt έν 737 το ΕΜλου) ε!ς 

Βιβλιοκρισία ι 383 

Ε(μ)β6λου. Παρ' ο τι άπαντg δ άλώβητος τύπος Έμβ6λοv ( 628, 798 ), το 
'Εβ6λου πιθανώτατα έλέγχει δημωδεστέραν προφοράν. 829: Ααζαριώ

τ(ικ)(ον) (Ααζαριάτικον), 831: Δαμουτζηάν(ου) (πρβλ. άμέσως κατωτέρω 
έν 832 : Μαρουλιάνν( ου)) (Δαμουτζη( α)ν(il)τ( ον}), 837 : lπιλαγχάνωντα (ι!πι
λαγχάνοντα), εlστείν (εlστήν), 840: Γρέζει (πρβλ. 866: Νευφρεζέρι) (Γρ6-

ζει), 846: κ6γχ(ην) (κ6χην), 847 (καi 1060): εlσvν (εlσ[ν), 859: Άπίi!α
νος ή διόρθωσις Βο(ηθη)νού, δεδομένου μάλιστα οτι η λέξις iiπαντ~ οϋτω 

τρlς ( καl 867, (105 ). Άναγνωστέον Βονού. Πι/Jανώτατα πρόκειται περl τi'jς 

λέξεως Βουνού μΕ άνοικτοτέραν προφορaν τi'jς παραληγούσης (πρβλ. 1070: 
Βο(υ)ν(ακl)ου, ο που η συμπλήρωσις έπερίττευεν ). 865: άναγνωστέον α(iJ}λ6· 
ποτ( ον) ( = αϋλότοπον ), γραφΕν οiJτως έκ παραδρομi'jς, 867 : Κοργιάν( ου) 
(Κοργιάνα) (πρβλ. 610, 634, ο που ή αϋτi] λέξις, άπαραλλάκτως γεγραμμένη, 
άναγινώσκεται Κοργι(ά)ν(ου}), 874-875: άποκλείεται η ανάγνωσις Σvναl 
τΟ μέσον (τα εσον &μφίβολα ). Τί. fM έσήμαιvεν ίiλλως τε τΟ ((μέσον και πλη
σiον)) τόπου τινός ; Πιθανi} ή άνάγνωσις: Συναπv( έ;}( ως) (το ως βέβαιον), 
884: Χαλ(ικ)(έως) (πρβλ. 7, 139, 298, 410) (Χαλ(κέως)), 888: Άδηλη
ν(ού} ('Αδηλην(η)). ΠιiJανώτατα γραπτέον καl έν 1099, 1100 Άδηλ(η)· 
ν(ος) άντt Αδηλ(ή)ν(ης) (ή φωτογραφία είναι δυσανάγνωστος ε!ς το ση· 

μείον τοϋτο ), 891: Στρυπ(τ)ού (Στρυπτού), το δlς φερόμενον άγl( ων) 

έγράφη πιθανώς προς δήλωσιν του πλη/Jυντικοu ( οιJτω πολλαχοϋ δiς γρά· 

φεται το χωρ( άφια)· πρβλ. και 953: μ( αρτύ )ρ( ων) δίς ), 913 : δ' (β'), 914: 
δ' (δ ήμ.), 939: Σκυνέ( ως) (Σκηνέου) (πρβλ. καl 537, 560 ), 946 ( καl 960, 
1041): Άνοινοί ('Ανοινού), 954: προλεγχθεlς (προλεχθεiς), 955: Δομετlου 
(Δομητlου), 965: Άποδρογγ(ά)ρ(ι) (άπο Δρ6γγου), Μουρδ(ή}λ(ου;) πιiJα

νά>τερον &ντl Μοvρδ(ου)λ(η) (;). Κατα τοuτο διορi!ωτέον κα\ το έν 885: 
Μουρδ(ου)λ(ά)τ(οv) ε!ς Μουρδ(η)λ(ά)τ(οv). Ή λέξις συσχετιστέα προς το 

Μουδήλου (395, 508), 971: Θε(οδώ)ρ(ου) Π(ρο)φ(ήτου) (Θε6(δωρον) 
Π(ρο}φ(ήτην}), 974: κ6γχης (κ6χης), 983: Πλαταν(έως) (Πλατανlοv), 986: 
Βουτ(ά)τ(ου) (Βούττ(α;)), 998: Σισύνη (Σισήνη), 1001: Καρπ(α)σι6τ(η) 
(Καρπασι{ώ)τ(η)), 1017: β' (ζ) (το αϋτο γράμμα άναγινώσκεται ορθώς 

ώ; β έν 1027, 1046 ), 1033: ήμ(ilς) (ήμών) (δια τi}ν σύνταξιν: τd δω· 

θέντα . . . . . ήμilς πρβλ. 1054: το δωθεν ..... τον Δεκαδι6τη), 1042: 
μ( ά)ρτ(υρος) (μεγαλομάρτυρος), 1044: Κορiνθ(ιος) (Κορiνθ(ης;)), 10.')1: 
Γουλλ(ο)λέ(ων) (Γουλλολλέων), 1066: τέταρτον (δυσ(ικ)6ν), 1069: Μανδ(α
κά)τ(ου) (πρβλ. 147) (Μάνδ(ακος)), 1069: μέ(σον) (μέσ( ον)) (πρβλ. π.χ. 
848 ), 1074: Ύπολ(ilς) (Ύπολούς), lfσ( ων) (lfσον), 1092: τορν( έ)σ(ια): γορ· 
ν( ας;) (γ καt ν άμφίβολα). Κατόπιν τών &νωτέρω δΕν είναι δυνατον παρa να 

προκαλiί λύπην Οτι τΟ πρωτότυπον fγγραφον άπωλέσ8η Οριστικώς καl νϋν 

Εχει έκλίπει πάσα έλπlς άναγωγflς είς αϋτΟ τοϋ θέλοντος νό έξακριβώσn 
, 'β ~ , ~ ' S\ ' ' , "' δ " ' ' ; αμφι ο~~.ον τινα αναγνωσιν η να παρασκευασn νεαν εκ οσιν ε:πι το βελτιον. 
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Προτοϋ κi.είσωμεν nlν παροϋσαν βιβλιοκρισίαν πρέπει ν& είπωμεν Οτι 

ή νέα Εκδοσις τοϋ Π 3ά έφαίνετο πτωχfι καl έ&ν άκόμη άπεφεύγοντο τα 
παντοία 'σφάλματα, περl &ν έγένετο /,όγος άνωτέρω. Καl τοϋτο διότι στε· 

ρείται έρμηνευτικοϋ ι'Jπομνήματος. Δι& νd κατοξιωfJi] ή Εκδοσις, Επρεπε 
τΟ κείμενον να συνοδεύεται άπαραιτήτως ύπΟ ύπομνήματος, έν τψ όποίφ ν& 

Ερμηνεύεται ό πλουσιώτατος άμητΟς τών έν τφ Π είδήσεων έξ έπόψεως δημο

σιονομικiϊς και ίστορικiϊς, Επίσης δε ν& έξετάζωνται φιλολογικώς καl ίστο· 
ρικώς δ γλωσσικός {}ησαυρΟς καl τ& πολυπλη{}fj τοπωνύμια καl Επώνυμα 

τοϋ έγγράφου κα3~ έαυτ& καl έν σχέσει πρΟς τΟ σημερι νΟν τοπωνυμικόν καl 

&νl!ρωπωνυμικον τijς Κεφαλληνίας. Τοιαύτη διεξοδικiι μελέτη, ώς 1iγραφεν 

δ καΙ!. κ. Ζακυl!ηνος ( 1iνl!' άν., σ. 332 ), δα ijδύνατο «να διαφωτfση ~παρ
κώς την μεσαιωνικi}ν γεωγραφίαν τfις νήσου, τi]ν ίστορίαν τών έν αύτ'ί] 
πόλεων, χωρίων καί μικροτέρων συνοικισμών καί να συμβάλn Εξόχως είς 

τi}ν γνώσιν τώv μοναστηριακών ίδρυμάτων, τΥjς έγγείου ίδιοκτησίας, τών 

κοινωνικών τάζεων καί αύτfiς &κόμη τijς ρυμοτομίας», Ετι δS καί τilς έ8νο
λογικΎjς συστάσεως τοϋ πλη-θυσμοϋ. Τοιαύτη μελέτη τοϋ ΠΙ κατα πολύ, ώς 

είκός, δυσκολωτέρα τfjς &πλijς Εκδόσεως, dπομένει είσέτι νδ: γίν'[). Καί είναι 
λυπηρΟν δτι Ο νέος Εκδότης, άσχολούμενος άπΟ είκοσιπενταετίας καί πλέον 
μS τiιν μελέτην τοϋ Π, ΚεφαλλiΊν δΕ καί δόκιμος φιλόλογος, δSν Εκρινεν 

άναγκαίον η:Χ συνοδεύσu την Εκδοσίν του μΕ τΟ άπαραίτητον έρμηνευτικόν 
-δπόμνημα, άλλ' ίσχυρίζεται Ο τι δSν η-θέλησε vd πράξtΙ τοϋτο « ώς έκ τijς 
φύσεως τής Εκδόσεως καl Επί τψ τέλει Οπως μη διογκω{}fί α~τη ύπΕρ τΟ 
δέον» (σ. γ'). Και ύπόσχεται μεν (σ. 22) δ τι «πρόκειται να γfνη τοiίτο 

άρτιον, δι Ο καl δ8ν ύπάρχει είς ηlν παροϋσαν Εκδοσιν » ( πρβ},, καl « 'Α-θη
ν<iν », Εν{}~ &ν., σ. 190 ), &λλ" fι ύπόσχεσις αϋτη είναι τοσοϋτον αοριστος, 

ώστε Ομοιάζει περισσότερον μΕ παραπομπi}ν είς τ&ς έλληνικ&ς καλένδας. 

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 

16.7. 1966 
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Ρ α u l Μ ο r α u χ, Bibliotheque de la Societι'. turque d'Histoire, Cαtα· 
logue des manuscrits grecs (Fonds du Syllogos). Tίirk tαrih kurumu 
yαyιnlarιndαn Xll Seri -Ν ο 4, Ankαra 1964, σσ. XXIV +267. 

Τ aς σσ. Ι· XXIV τοiί καταλόγου τούτου καταλαμβάνει δ πρόλογος, ε!ς 
τΟν όποίον ό συγγραφε.Uς έκ{}έτει τ& της όργανώσεως καl τiiς ζωfjς τοϋ Εν 

Κφνσταντινουπόλει 'Ελληνικού Φιλολογικοiί Συλλόγου ώς καi τα τοiί σχη· 

ματισμοίί καi τi'jς τύχης τijς περιγραφομένης συλλογi'jς (ή δπο(α, διαλυl!έν· 

τος μετ& την Μικρασιατικi]ν καταστροφfιν τοϋ σωματείου, περιf]λ3εν είς 

τΟ ΤουρκικΟν κράτος καί φυλάσσεται f}δη Εν Άγκύρ~), δα ήδύνατο Εν 

τούτοις να είναι συνοπτικώτερος. 

Όμολσγοuμένως τόσον ή έξωτερικ1l Οσον καl ή έσωτερικη περιγραφfι 

τών χειρογράφων, παρά τινα Επl μέρους σφάλματα, Εγένετσ καιd τρ6πον 

Ciριστον. 

{ Οί τίτλοι τών κειμένων παρέχονται γαλλιστί εtς η)ν άρχην έκάστης περιγρα· 
φijς. τί ζητεί λοιπόν έν 94 (σ. 146) τό Epistula Caelestίs, Εφ" δσον εlς παρομοίας 

περιπτώσεις ούδόλως χρησιμοποιείται ένταϋιtα ή λατινική. Έάν δε πρόκειται περί 

φερομένου Εν τφ χειρογράφψ τίτλου, έπρεπε νά σημειω6i) τούτο ιδιαιτέρως. 

"Η περιγραφή τfίς προσφάτου σταχώσεως νεωτάτων βtβλίων, παρά τijν Εν σ. 

ΧΧΙΙΙ δικαιολογίαν τού συγγραφέως, φα(νεται πολλάκις άνιαριΧ λεπτομέρεια. 

Ένίοτε άβλεπτήματα η άσάφεια περί την άνάγνωσιν τών έλληνικών κειμένων 

&έτοuν έν άμφιβόλφ πολΛd άλ.λα σημεία καταχωρισfi'εισών έκ τών χειρογράφων φρά· 

σεων η περικοπών. Λ.χ. έν 51 (σ. 86, σι:ίχος έκ τών κάτω 17) γραπτέον τοϋ παπα 
Αν(τωνl)οv η Αν(θlμ)οv άντi τοϋ παπα Ανοv. 

76 ( 127, 17) γρ. μάλλον τψ μωαμεθ(αν)ικήν θρη(σ)κ(ε)!αν άντl τήν μωαμεθινήν 
Θρηκ!αν. 

107 ( 160, 1) γρ. Θεοτόκε άντί. Θετικε η τεfi'ήτω (sic) μετά τήν λέξιν. 
132 ( 187 ι 6 έκ τών κάτω) γρ. έξετάσεις άνtί έκστάσεις. 
6 (205, 28) γρ. χειροτονείν έπιχρή(μα)σιν άντί χειροτομείν έπιχρήσιν (sic ... ). 
6 ( 206, 18) γρ ίσως Περi πρωτοβικαρίου? άντi Περί dβικαρίοv? 

6 ( 206, 19 ) γρ. τοϋ πρωτοπα( πii.) &ντί τοϋ πρωτοπα (?) 
Εtς έφιtαρμένας η Εσφαλμένως τονισi}είσας λέξεις δεν τί&εται πάντοτε τό ( sic) 

πρός &ποφuγην παρεξηγήσεων. ''Όρα λ.χ. έν 94 { 215, 19) dναγών .. 109 ( 163, 2 ) 
τεσσαρακόστης κ.α. 

Νομίζω έξ άλλου δτι, έάν η συμπλήρωσις λέξεως εtναι &μφισβητήσιμος, -&Cι 

πρέπει να σημειοίίται μετ• αύτi}ν έρωτηματικόν. Λ. χ. τΟ έν 90 ( 145, 20) [Παγκ]ρα
τ{οv δuνάμενον να ε!ναι καί [Εύστ]ρατlου η άλλο τι δέον Οπως γράφηται [Παγκ]ραw 

τlov? 'Επίσης έπρεπε νά μεταγράφωνται πάντοτε όλόκληροι αι ήμιτελώς φερόμεναι 

λέξεις. Π.χ. έν 82 ( 136, 1 · 2) γρ, Α~γού(στοv) ... , Ιερολογ(ι6τητος}, εlλικρ(ιv1)ς) άντί 
... Α~γού ... Ιερολογ. εlλικρ. ), 

Τiιν περιγραφiιν των κωδίκων &κολουl!οίίν ~ν σσ. 201 · 221 διορilώ· 
' σεις καl προσ{}fίκαι, ανευ τών όποίων ό δημοσιευόμενος κατάλογος {}ι) ήτο 

&ρκετα ~λλιπής. 
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Ν, Α. Λιβαδάρα 

•Ενψ 3d άνεμένομεν πλείονας τοϋ ένΟς είδικοiις πίνακας, είς -.τΟν έν σσ. 
223-258 γενικΟν πίνακα περιλαμβάνονται όμοϋ κείμενα, λέξεις, συγγραφείς, 
άντιγραφείς, δωρηταt ένίοτε άμε{}όδως. Διατί λ.χ. οϊ Ε'χοντες το ονομα Διο
νύσιος καταχωρίζονται ι'Ιλλοι μ8ν ώς Denys, ι'iλλοι δε ώς Dionysios; 

Το βιβλίον κατακλείει ( σσ. 259 · 265) βιβλιογραφικος πίναξ. 
Θd ίσχυοιζόμην Οτι η σύνταξις παρομοίου καταλόγου ητο περιττή, 

Εφ• Οσον ύπάοχουν οί δύο προηγούμενοι, ό τοϋ • Α-3. Παπαδοπούλου · Κερα· 
μέως (Ό lν Κωνσταrrινουπ6λει Έλληνικος Φιλολογικος Σύλλογος. Παράρτημα 

τού Κ'- ΚΒ' τ6μου, 1892, σσ. 76- 126. Κώδικες 1-43) καt ό τοϋ Δ. Σάρροu 
[ΕΕΒΣ Η' (1931), σσ. 157·199+Θ' (1932), σσ. 129·172], καt οτι 
α! έλλείψεις τών καταλόγων αfιτών {}a έκαλύπτοντο δι' ι'ΙQ{}ρου περιλαμβά

νοντος σuμπληρωματικdς παρατηρήσεις έπl τοϋ πεοιεχομένου τών σπουδαιο

τέρων μόνον χειρογράφων. Λόγφ ομως της εϊδικjjς περιπτώσεως ή sργασία 

τοϋ Ρ. Moraux ητο άναγκαία, προσφέρει δS άνεκτίμητον ύπηρεσίαν, διότι 
δι • αύτi)ς γνωρίζομεν σήμερον ποϋ καt είς ποίαν κατάστασιν εύρίσκεται 1] 
δημευ/Ιείσα συλλογή. 

Ν. Α. ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

Ν i c e f ο r ο Β α s i l α c e, Encωπio di Αdrίαπο Comneno, testo edito per la prima 
volta, con apparato critico, introduzione, commentario α cura di Antonio Garzya, 
Napoli (1965), 8°, σσ. 109. 

Ό γνωστός Ίταλός κλασσικός φιλόλογος (έκδότης καt μελετητης του Θεόγνιδος, 
ΕDριπίδου καi Μενάνδρου) καi βυζαντινολόγος, συνεργάτης δέ τής Έπετηρίδος κ. An
tonio Garzya έξέδωκε τό πρι'Οτον (έκ κώδ. το\J Έσκωριαλ τοϋ ιγ' αi.) κείμενον έπιγρα
φόμενον «Λόγος εiς τόν σεβαστόν κύριον Άδριανόν, τόν υίόν τοϋ σεβαστοκράτορος 

κυροϋ Ίσαακίου τοϋ Κομνηνοϋ καi αόταδέλφου τοϋ βασιλέως κυροU 'Αλεξίου (Άληξίου 

cod.), τόν δια τοϋ Cιγγελικοϋ σχήματος Ίωάννην μετονομασθέντα>> μετα κριτικοϋ καi 
πραγματικο\J ύπομνήματος καί εiσαγωγfjς περί τοϋ συγγραφέως Νικηφόρου Βασιλάκη 

(t περίπου 1180), καθηγητοϋ τής Ρητορικης, δπου θέτει καί έξετάζει έπιτυχι'Ος τα γεν
νώμενα προβλήματα. 

Εtναι εύχάριστον δτι έν Ίταλίrt συνεχίζεται ή μεγάλη παράδοσις τι'Ον κλασσικών φι

λολόγων (Festa, Cantarella κλπ.) τι'Ον ασχολουμένων καί μέ τό Βυζάντιον καi ούτω παρέ
χεται εiς τους νεωτέρους ή εDκαιρία τής εDρείας χρησιμοποιήσεως τοϋ κλασσικοί> των 

έξοπλισμοϋ εiς έκδόσεις καi ύπομνηματισμούς, ώς τι'Ον επιγραμμάτων τοϋ Θεοδώρου Στου

δίτου η μικρών λογίων κειμένων, ώς τό τοϋ Νικηφόρου καί τοϋ Ψελλο\J (βλ. τό έπόμε

νον σημείωμα). 

Ν. Β. Τ. 

Antonio Garzya, Versί e un opuscolo ineditί di Michele Psello. Nota intro
dutiva, testo critico, traduzione e commentario. (Quaderni di <(Le Parole e le Idee» 
IV}, Napoli 1966. 

Τό πρι'Οτον κείμενον, πεζόν, άφορg Εlς τούς βασκαίνοντας αύτψ (in obtrectatores 
δ έκδότης), τiιν φήμην καi τάς iκανότητας το\J Ψελλοϋ (δ λόγος δεν εtναι περt τής βα

σκανίας λαογραφικtΟς) ζηλοDντας καί ψέγοντας! 'Εκδίδεται έκ τοD Vat. gr. 672, μετό. 

μεταφράσεως ώς καί τα έπόμενα. 

οι tαμβοι εtναι τρία ποιήματα όλιγόστιχα, άναφερόμενα τό πρtΟτον εiς τό λυποϋν 

(καταλήγει: ''Άκουε~ Χριστέ~ καί δίκαζε τijν κρίσιν), τό δεύτερον εiς όμογνωμοσύνην 
τι'Ον άρχόντων ( ού γd:ρ διαιρείν βούλομαι τd:ς dξίας Ι ούδέ φθόνου πρόσκομμα γίγνεσθαι θέλω) 

καi τό τρίτον είς τους σεληνιαζομένους ( ούδ' ή σελήνη τijν κάκωσιν εlσφέρει Ι ..• Ι δσοι 

δ' έτοιμότρεπτοv έχουσι φύσιν I τούτοις έτοιμότρεπτός έστιv ή πάθη). 
Ν. Β. Τ. 
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G. R ο s s i Τ α i b i, Sulla tradizione ιnanoscriιιa dell'onιiliω·io di Pilagato da 
Ceranιi, Palermo 1965, so, σσ. 85+ Vll πlν. (Istituto Siciliano di St.u.di Bizan
tini e Neoellenici. Quadernί, 1). 

Ή πολυχρόνιος παρουσία καί δρίiσις του Bruno Lavagnini εiς Palermo εδωκε σπου
δαίαν ώθησιν είς τό:ς κλασσικάς, νεοελληνικιlς ό.λλό. καi βυζαντινιlς τfjς Σικελίας μελέ
τας, δείγματα τ&ν όποίων εtναι διάφοροι σειραi δημοσιευμάτων, ών τα <<Ίετράδια)> έγ
καινιάζει ό νέος έκεί καθηγηη)ς τfiς ΒυζαντινfΊς Φιλολογίας κ. G. Rossi Taibbi. ΜικρCιν 
εισαγωγή ν καi έκτενfι βιβλισγραφίαν άκολουθοϋν τα κεφάλαια: Α' Ai έκδόσεις τοϋ Θεο
φάνους Κεραμέως, τό Β' περί χειρογράφων της βυζαντινf]ς παραδόσεως (κατα κλάδους), 
τό Γ' περi τfις Ίταλοελληνικής παραδόσεως, έπακολουθοUν δ' έν κατακλείδι τα συμπε~ 
ράσματα, προπαρασκευαζομένης ούτω τfΊς κριτικής εκδόσεως του Φιλαγάθου, προσώπου 

τέως συγκεχυμένου. 
'Ο σογγρ. έχρησιμοποίησε διό. τi)ν έργασίαν του καi παρέβαλε 50 χειρόγραφα 

τών όμιλιών το() Κεραμέως τούτου καi iιδυνήθη να διαστείλη η'ιν διπλfιν παράδοσιν 
συγγραφέως σχόντος μεγάλην διάδοσιν (ώς έκ του πλήθους των χειρογράφων του φαί~ 

νεται). 

'Ο κ. Rossi προσέθηκεν εiς τιiς έκδοτικάς του έργασίας (i.δίςι άγισλογικ&ν κειμέ~ 
νων) καi τtΊν παροDσαν έξαίρετον συμβολtΊν εiς διαλεύκανσιν ένός τόοΌν διαφέροντος 
θέματος. Παρα τόν μικρόν δγκον τοD βιβλίου, πας εiδικός δύναται να έννοήση τόν μόχθον 
της έργασίας, &.λλ' οϋτω μόνον θά καταστij δυνατόν να γνωρίσωμεν τα κείμενα ιiσφαλέ~ 
στερον καi σi:ιν αύτοίς καί τούς συγγραφείς. 

Ν. Β. Tc 

Venezia e l'Orieπte fra tardo Medioero e Rinascinιento α cuι·a di Α g ο s t i n ο Ρ e r t u· 
,., ι, (Veιιezia) 1966, so, σσ. XJT +594. Fondazione Giorgio Cini, Centro di 

cultura e cirι:ltd. 

Μέ μεγάλην δραστηριότητα καi όργανωτικi)ν ίκανότητα ό έν Μιλάνφ καθηγηηΊς 
κ. Ag. Pertusi, έπωφελούμενος της έν τiJ νησίδι τοϋ 'Αγίου Γεωργίου τής Ένετίας δημιουρ~ 
γηθείσης Fondazione G. Cini, καθίδρυσε παιδευτικόν κέντρον μετιi τfις σχετικfις β ι~ 
βλισθήκης διό. τιiς σχέσεις τfις Ένετίας μέ την Άνατολην καi τό Βυζάντιον. Έπωφε~ 
λούμενος δέ τοD κατα τό 1963 έορτασμου εν Βενετίςι τfΊς χιλιετηρίδος του Άγίου 'Όρους, 
ι:bργάνωσε σειρό,ν μαθημάτων καi διαλέξεων έπi των σχέσεων Άνατολfις καi τής Γαλη~ 
νοτάτης, ών τά πλείστα συνεκδίδονται εlς τόν ώς ι'iνω ι:bραίον τόμον. Τό: θέματα αναφέ
ρονται είς τόν λήγοντα μεσαίωνα (πρώιμον ό:ναγέννησιν) καi τiΊν καθαυτό Άναγέννησιν 

καi τό:ς έπιπτώσεις της. 
Παραδόξως fι έλληνικη συμβολiι εΙναι περιωρισμένη εiς προσφοράς τfις τέως διευ

θυντρίας τοD έν Βενετίςι 'ΕλληνικοD 'Ινστιτούτου κ:υρίας Σοφίας Άντωνιάδου καi του 
καθηγητοϋ της Θεσσαλονίκης κ. Λίνου Πολίτου. Μεταξi:ι των άξιολόγων δημοσιεύσ:εων 
ή του καθηγητοϋ κ. Μ. Μανούσακα περi του Κρητός ποιητοϋ καi πρεσβευτο~ Δελλαπόρτα 
καi fι τοD έν Ρώμ1] συναδέλφου κ. Schirό περi τοσ άνθρωπιστικοϋ ρόλου έν Ένετίq; τοϋ 
όμοίως κρητός Μαξίμου Μαργουνίου, έπισκόπου Κυθήρων. 

Τό Πανεπιστήμιον Άθηνων άπουσιάζει ό.πό τόν τόμον. 
Ν. Β. Τ. 
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Atti dcll Coιιgι·esso Nazionale dί Studi Bizaιιtini ( Aι·clιeologίa-Aι·te), Rarenna 1966, 
so, σσ. XXV11+172-';-LIV taς,ιole (lstituto di Antichitd Rarennati e Bizan
tine- Raρenna. Unirersitά degli studi di Bologna). 

Είς τόν πρώτον τούτον τόμον τών πρακτικων του τοπικοϋ έν ΡαβέννΌ συνεδρίου 
(23 • 25 Μα'ίου 1965) τών Βυζαντινών Σπουδων συνεκεντρώθησαν αί άνακοινώσεις αί 

άναφερόμεναι εiς την Τέχνην καi τfιν Άρχαιολογίαν. Προλογίζει ό διευθυντiΊς του Ίν~ 

στιτούτου καθηγητης G. Bovini καi μετιl τiΊν συνήθη ϋλην τfΊς διεξαγωγής καi των έταί
ρων, επεται ή έναρκτήριος όμιλία του καθηγητού κ. Bruno Lavagnini (σσ. ΧΧΙΙΙ- XX:Vll) 
ή όποία είναι πολύτιμος δι' ήμdς ι:bς διαφωτίζουσα διό: τiΊν σύγχρονον βυζαντινολογικήν 

κίνησιν καi έπίδοσιν έν Ίταλίςι, την διδασκαλίαν, τά Ίνστιτουτα καi τά εν Ίταλίq; συνέ
δρια διό. τό.ς Βυζαντινας σπουδάς. 'Έπονται δέκα ανακοινώσεις των Nereo Alfieri~ Ρ. 
An. Martinelli, G. Bovini, G. Cortesi, Gino V. Gentili, Angelo Lapinsky, Mario Mazzotti, 
Mario Mirabella Roberti, R. Olivieri Farioli καi. Paolo Lino Zovatto έπί διαφόρων θεμά~ 
των γλυπτικής, χρυσοχοϊκής, άρχιτεκτονικής καi μοναστηριολογίας. Ώραίοι καi πολυ~ 

πληθείς πίνακες είναι τό δεύτερον μέρος του κομψοτάτου τούτου τόμου, ένός μαρτυρίου 

εiσέτι τής άγάπης καi τοϋ ένδιαφέροντος τfjς σημΈpινής Ίταλίας πρός τι'ι βυζαντινό: μνη

μεία καi τfις Ικανότητος των Ίταλων έρευνητων. 

Ν. Β. Τ. 

Ν ι κ ο λ ά ο υ Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Κλεi.ς njς Βυζαντινής Φιλολογίας ήτοι Εlσαγωγ1] εlς 

τήv Βυζαvτιν1;v Φιλολογίαv, τόμ. Α'~ Άθijvaι 1965) σσ. η' +254.-Ίi Bvζavτιv1) 

'Υμνογραφία καί ποlησις ijτοι Είσαγωγη εlς την Βυζαντινήv Φιλολογίαv, τόμ. Β', 

Άθfίvαι 1965, σσ. η' +296. "Εκδ. γ'. 

Συστηματικiι Εiσαγωγη εiς τiΊν Βυζαντινην Φιλολογίαν, fις α' ~κδοσις έγένετο 

τό 1952 καi 1956 ~ 1958 ή β' (τεύχη α' καi β'). "Ήδη ή γ' έκδοσις παρουσιάζεται ση

μαντικως βελτιωμένη ώς πρός τάς είδήσεις καi την βιβλισγραφίαν. ώστε παρακο

λουθείται άδιαλείπτως καi μετά πάσης ό:κριβείας ή κίνησις τ&ν βυζαντινων σπου

δων έπi διεθνοDς πεδίου. Άξία λόγου είναι ή είς τόν Α' τόμον έμφάνισις κεφαλαίου περi 
Βυζαντινfις γλώσσης, έκ του όποίου ε{ναι δυνατόν νά σχηματισθ\ϊ συνοπτική εiκΟΟν τής 

προελεύσεως αύτfις άπό τf'jς άρχαίας μέσφ τής κοινfjς (iδίως Π. καί Κ. Διαθήκης) τ&ν 

πολλαπλων τυπολογικών καί σημασιολογικ&ν μεταβολων, των δανείων ό.πό τής Λατι

νικfjς καί τfjς σχέσεως πρός την νέαν έλληνικήν. Είς τόν Β' τόμον αί προσθήκαι είναι 

πολλαί, δπως καi αί άναθεωρήσεις προηγουμένων κεφαλαίων, έπi τij βάσει τ1ϊς νεωτέρας 

βιβλιογραφίας καi δη τ&ν ίδίων τοϋ συγγραφέως έργασιων. Τό προστεθεν iδίως κεφά

λαιον περί 'Ανδρέου Κρήτης είναι σημαντικη πρωτότυπος μελέτη, διότι εiσχωρεt ό:φ' 

ένός μf;ν εiς ηΊν έξιχνίασιν των ίστορικων στοιχείων περi τό πρόσωπον του μεγάλου 

αύτοϋ ύμνογράφου, άφ' έτέρου δε άξισλογεϊ τό έργον του καi δια τf'jς συναγωγfjς καi 

κατατάξεως αύτου προωθεί την μελλοντικtΊν κριτικfιν καi έκδοτικην έργασίαν. 

Διάταξις τfις ϋλης είς ό.μφοτέρους τούς τόμους, κρίσεις, κατατάξεις, ό:ξιολογήσεις, 

λεπτομερή εύρετήρια καθιστοϋν τό έργον χρήσιμον όχι μόνον εiς τούς σπουδαστάς, 

δι' οUς αποτελεί βάσιν στερεάν, ό.λλα καi είς πάντα λόγιον καi αύτοUς τούς είδικοUς 

επιστήμονας. 'Υπάρχει πλfΊθος αiσθητικων καi φιλολογικών παρατηρήσεων, λεπτολό

γος άνάλυσις καi βαθεία γνωσις των κειμένων, &στε τό μέγα θέμα τfΊς Βυζαντινής λογίας 

ποιήσεως εύρίσκει δικαίαν καταξίωσιν. Αύτη εlναι καi ή κυριωτέρα προσφορά τοϋ συγ

γραφέως- έπιστημονικtΊ καί έθνικη - πρός τόν άναγνώστην. Πpός αότόν παρέχεται 
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ή ύπόσχεσις ότι εiς μελλοντικήν νέαν &κδοσιν θα εύρυνθοϋν τα τμήμα~α τσϋ βιβλίου, 

που ό:φοροϋν εiς τους Ίω. Δαμασκηνόν, Κοσμάν τόν Μαϊουμα, τούς Στουδίτας, τόν 

'Ιω. Μαυρόποδα, τόν Μ. Φιλfjν, τόν Θεόδ. Πρόδρομον καi τα άκριτικcl κείμενα. 

Τ. ΑΘ. ΓΡ. 

Νικολάου Β. Τωμαδάκη, ΜεταβvζαντινCι. ΦιλοJ.ογικd (μελέται καl. κείμενα), 

"Αθήvαι 1965, σσ. η' +244. 

Δεκαπεντ(ις μελετών έγκατεσπαpμένων εiς διάφορα έπιστημονικά περιοδικα κυ

ρίως, μόχθος τfiς τελευταίας τριακονταετίας, αποτελεί τό περιεχόμενον τοΟ παρόντος 

βιβλίου, άναφερόμενον είς ττΊν μετά τό 1453 περίοδον, τiιν συνήθως καλουμένην μετα~ 
βυζαντινήν. Ai μελέται άφορουν είς λογίους κληρικούς, ίδίq. Κρfίτας, βιβλιογpάφους, 

ύμνογpάφους, ρήτορας, έπιγραμματοποωύς, επιστολογράφους, συναξαριστάς, ζωγρά

φους καi άλλους έκπροσώπους τ&ν γραμμάτων, τ&ν όποίων ή προσωπικότης γεμίζει 

τοi:Jς χρόνους τfΊς δουλείας. Πρόκειται διά τοi:Jς Μητροφάνην Β' Πατριάρχην :ΚΠόλεως, 

Μελέτιον τόν Πηγdν, Γεράσιμον τόν Σπαρταλιώτην, Γεράσιμον τΟν Παλλαδdν, Μάξιμον 

τόν Μαργούνιον, Ίππόλυτον τόν Χίου, Μιχαήλ τΟν Καλοφρενdν, Δημήτριον τόν Σου

ρούμην, Γαβριήλ τόν Ροδίτην, Μελέτιον τΟν Βλαστόν, Άθανάσων τΟν Βαρούχαν κ:.ά. 

Ot έπιτασσόμενοι πίνακες (κωδίκων, όπόθεν έκδίδονται κείμενα, καi δνομάτων 

καi πραγμάτων) δεν καθιστοfiν άπλώς ει1χρηστον τό βιβλίον, &λλά καταδεικνύουν τήν εκ

τασιν της γενομένης έρεύνης καi συνδυαστικώς υποδεικνύουν τό ύλικόν το\J τόμου, προ

ερχόμενον κατό. μέγιστον μέρος ιiπ' εύθείας &πό χειρογράφους κώδικας. At έπi τό αύτό 
συνηγμέναι fιδη μελέται εχουν ένδιαφέρον φιλολογικόν καi ιστορικόν, όμοϋ fι κεχωρι

σμένωι;, διαφωτίζουσαι προσωπικότητας, άποκαθιστώσαι κείμενα άμφισβητούμενα fι 

έπιλύουσαι προβλήματα φιλολογικά καi ίστορικά. Ή άξία των μεμονωμένων μελετ&ν 

γίνεται μεγαλυτέρα με τήν εiς τόμον συγκ:έντρωσιν αύτών, διότι τα έκ πρώτης δψεως 

άσχετα γίνονται σχετικό. καi τοtiτο μαρτυρείται δια τfΊς χρήσεωι; τοϋ εύρετηρίου, 

Τ. ΑΘ. ΓΡ. 

' 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ* 

περιέχουσα τιiς ύπό 'Ελλήνων δημοσιευθείσας μελέτας κατα τα ετη 1965- 1966 καi 
σχετιζομένας κατά τινα τρόπον με τόν ύπό τfΊς Έπετηρίδος έπιδιωκόμενον σκοπόν. 

ΑΒΜΕ 

ΑΕΚΔ 

ΑΕΜ 

Άθηνa 

'Αθηναϊκό. 

ΑΘΛΓΘ 

Άνάλεκτα 

ΑΠ 

ΓΠ 

ΔΧΆΕ 

ΕΕΒΣ 

ΕΕΘΣΠΑ 

ΕΕΚΜ 

ΕΕΦΣΠΑ 

Έκ-κ:λησία 

Έλληνικα 

ΕΜΑ 

Έποχες 

'Ερανιστής 

Ζυγός 

Ήπ. "Εστ. 

Θεολογία 

ΘΗΕ 

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ 

=Άρχείον τ&ν Βυζαντινών Μνημείων τfΊι; Έλλάδοι; (περ.), 

Άθf]ναι. 

= Άρχείον Έκκλησιαστικου καi Κανονικοfi Δικαίου (περ.), 

'ΑθfΊναι. 

= Άρχείον Εύβοϊκών Μελετων (περ.), 'Αθήναι. 

~ (περ.), Άθηναι. 

= (περ.), 'Αθήναι. 

=Άρχείον Θρq.κικου Λαογραφικο\J καί Γλωσσικου Θησαυροί) 

(πψ), "Αθήναι. 

~ (περ.), "Αλεξάνδρεια. 

= Άρχείον Πόντου ['Αφιέρωμα είι; Α. Α. Παπαδόπουλον] (περ.), 
'Αθflναι. 

= Γρηγόριος ό Παλαμaς (περ.), Θεσσαλονίκη. 
= Δελτίον τfΊς ΧριστιανικfΊς 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (περ.), 

"Αθήναι. 

= 'Επετηρiς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (περ.), Άθfiναι. 

='Επιστημονική Έπετηρiς Θεσλογικ:f]ς Σχολfjς Πανεπιστημίου 

'Αθηνών. 

= Έπετηρiι; 'Εταιρείας Κυκλαδικ&ν Μελετι'Ον (περ.), Άθi'jναι. 

= Έπιστημσνικfι Έπετηρiς Φιλοσοφικfjς Σχολής Πανεπιστη-

μίου Άθηνών. 

~ (περ.), "Αθήναι. 

= (περ.), Θεσσαλονίκη. 

=Έπετηρiς Μεσαιωνικσυ 'Αρχείου 'Ακαδημίας 'Αθηνών. 

~ (περ.), "Αθήναι. · 
= (περ.), Άθfίναι. 

~ (περ.), Άθfiναι. 

='Ηπειρωτική Έστία (περ.), Ίωάννινα. 

= (περ.), 'Αθήναι. 

= Θρησκευτική καi Ήθικη Έγκυκλοπαιδεία, τόμοι: Ε', 1964, 
ς·, 1965, Ζ", 1965, Η", 1966. 

* Συνετάχθη ύπΟ 'Α θ α ν α σ ι ο υ Μ α ρ κ ο π ο όλο υ, φο~τ·ητοU Φ~λολογια:ς. 
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Θησαυρίσματα 

Κυπρ.Σ. 

Λαογραφία 

Μακεδονικά 

Μικρ.Χρ. 

ΝΕ 

ο π 

'Ορθοδοξία 

Παρνασσός 

Πελ.Πρωτ. 

Πλάτων 

Σύνορον 

Χαρ. εtς Όρλάνδον Α' 

Byzantinσslavica 

Byzantion 
ΒΖ 

DOP 

GOTR 

REB 
RSBN 

™ 
«Venezia e l'Oriente>> 

ZFB 

Βιβλιογραφία 

= (πεp.), Βενετία. 
= Κυπριακαi Σπουδαi (περ.), Λευκωσία. 

~ (περ.), Άθijναι. 

= (περ.), Θεσσαλονίκη. 

= Μικρασιατικα Χρσνικα (περ.), Άθfιναι. 

= Νέα Έστία (περ.), Άθfjναι. 

='Ορθόδοξος Παρουσία (περ.), Άθi)ναι. 

= (περ.), Κωνσταντινούπολις. 

~ (περ.), Άθijναι. 

= Πελοποννησιακη Πρωτοχρονιά. 

~ (περ.), Άθijναι. 

~ (περ.), Άθfjναι. 

= Χαριστήριον εiς Άναστ. Όρλάνδον, Τόμος Α', Άθfjνάι 1965. 
~ (περ.), Πράγα. 

~ (περ.), Βρυξέλλαι. 

= Byzantinische Zeitschrift (περ.), Μόναχον. 

= Dumbartσn Oaks Papers (περ.), Washington, District of 
Columbia. 

= The Greek Orthodox Theological Review (περ.), Brookline, 
Massachusettes. 

= Revue des :έtudes Byzantines (περ.), Παρίσιοι. 
= Rivista di Studi Byzantini e Neoe1lenici (περ.), Ρώμη. 
= Travaux et M6moires (περ.), Παρίσιοι. 

= Venezia e l'Oriente fra tardo Medioevo e Rinascimento (a 
cura di Agostino Pertusi). 

= Zeitschrift fίir Balkanologie (περ.), Μόναχον. 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ Δ!ΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 

( ΧΑΝ!Α, 12 • 17 ΑΠΡ!Λ!ΟΥ 1966 ) 
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6νές ΚρητολογικΟν Συνέδριον, συνελ6-όν τiιν φοριΙν αύη)ν είς tiιν <bραίαν πόλιν τών 
Χανίων. "Όσοι έκ τών συνέδρων εtχον λάβει μέρος είς τάς έρyασίας τοίί Α' Διε3νοίίς 
Κρητολογικοϋ Συνεδρίου έν Ήρακλείψ κατά τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1961 εtχον άποκο· 
μίσει τό.ς καλυτέρας τών έντυπώσεων και tjλπιζον ότι καί τό Β' Συνέδριον .ftά έyνώ· 
ριζε τiιν αύτην έπιτυχίαν. Είς τljν πραγματικότητα τΟ Β' Συνέδριον, όρyανωflέν UπΟ 
τοϋ Φιλολογικοϋ Συλλόγου < Χρυσόστομος » τών Χανίων, ίιπερέβαλεv εlς έπιτυχίαν τΟ 
πρώtΌν, τόσον άπΟ άπόψεως συμμετοχών καl έπισtημονικών άνακοινώσεων, όσον καί 
άπό όργανωτικi'jς πλευρδ.ς, παρ • δη ή όργάνωσις τοϋ Α' Συνεδρίου iιπi]ρξε κατά κοι
νήν όμολοyίαν άρίστη. Εtς τούτο συνέ1'εtνεν ή άπαράμιλλος Χανιώηκη φιλοξενία καt 
ή πρόφρων συμπαράσ1'ασις τfις "Ελληνικfις Κυβερνήσεως, στοιχεία 1'ά όποία άπετέ· 
λεσαν καtαλυτικοUς παράyονtας τijς έπιτυχίας τοϋ Συνεδρίου. • Αλλό. βεβαίως ό {ιπέρ· 
tα1'ος Επαινος άνήκει είς τήν Όργανωτικi)ν "Επιτροπήν, άποτελουμένην άπό τόν διεu· 
itυντήν τijς Έιτετηρίδος κα11ηγητi)ν το;; Πανεπιστημίου "Α{}ηνών κ. Νικόλαον Β. 
Τωμαδάκην ( ό όποίος ύπi}ρξε καL Πρόεδρος τοίί Συνεδρίου) ώς γενικόν γραμματέα, 
τούς καitηγfjτας τών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης καί • Aitfjνών κ. κ. Μανοiίσον Μα
νούσακαν, Γεώργιον Σπυριδάκην καi Νικόλαον Πλάτωνα ώς γραμματείς, μέλη δε τόν 
πρόεδρον τoii c Χρυσοστόμου :ι> κ. Μιχαήλ Μποtωνάκην, τόν λυκειάρχην κ. Γεώρyιον 
Σταυροuλάκην καt τΟν διευft-υντήν 1'0\ί Ραδιοφωνικοiί Στα-6-μοϋ Κρήτης κ. Πέ't'ρον 
Χατζιδάκην, καί ταμία ν 1'όν διευt}υντi)ν τfις Βιβλιο{}ήκης Χανίων κ. ΛεαινLδαν 
Μανολικάκην, 

Τό Β' Διεitνές Κρητολοyικόν Συνέδριον σuνεκλήi}η έπ' εύκαιρίq. τijς συμπλη
ρώσεως έκατονταετίας &πΟ τi]ς έκρήξεως τjjς Κρητικi]ς "Επαναστάσεως τών έτών 
1866 · 1869, έώρtασε δέ τήν έπέτειον ταύtην ού μόνον δια τfις έκφωνήσεως πανηγυ
ρικών λόγων, και της άποκαλύψεως προtομών τών άyωνιστών τijς "Επαναστάσεως, 
άλλά κυρίως δια της έπιστημονικfις προσφοράς τών κατ" αVτό yενομέ,·ων ανακοινώ
σεων, αt όποiαι προήγαγαν σημαντικώς τας γνώσεις μας έπί πασών τών περιόδων τfίς 
tστορίας τijς ένδόξου μεγαλονήσου, •Η πανηγυρική έναρξις τών έρyασιών τοU Συνε· 
δρίου έγένετο η)ν Τρίτην τοϋ Πάσχα, 1211ν "Απριλίου, μέ όμιλίαν tο'ίί Προέδρου tοϋ 
Συνεδρίου καfl-. κ. Ν. Β. Τωμαδάκη έν τiί μεγάλυ αί'6-ούσ11 τoii c Χρυσοστόμου:.. 
Τi)ν όμιλίαν ήκολο'ύfi'ησαν προσφωνfισεις πρΟς τΟ Συνέδριον τών έκπροσώπων τών 
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άνωτάτων έκπαιδευτικών ίδρuμάτων, τών έπιστημονικών έταιρειών καί 1'ών ξένων 
συνέδρων κατό. χώρας. Γεύμα,;α, δείπνα, δεξιώσεις, λα'ίκαί έορταί καί έκδρομαί έποί

κιλλον τΟ ούσισστικΟν Ερyον τoii Συνεδρίου, τό δποϊ;ον 1]ρχισεν από tiίι; 13ης; • Απρι· 
λίου καί. διήρκεσε μέχρι καί τfjς 1611S 'Απριλίου. Αί έργασίαι τοϋ Συνεδρίου εtχον 

κατανεμηfi'η εtς 4 τμήματα, τά όποία συνεδρίαζαν ταυτοχρόνως έν τϋ μεγάλu αΗtούσn 
τοϋ c Χρυσοστόμου :. καt έν τφ μεyάρφ το;; Δημαρχείου Χανίων. Td τμήματα ταϋτα 
fjσαν τά έξης: 1) 'ΑρχαισλογικΟν (κοσμήτορες οί καitηyηταί κ.κ. Ν. Δρανδάκηι; καί 
Ν. Πλάτων), 2} • Αρχαιογνωστικόν (κοσμήτορες οί καi}ηγηταί κ.κ. Στ. Καψωμένος 

καt Γ. Κουρμούλης), 3) Μεσαιωνολογικόν (κοσμήτορες οί καi}ηγη't'αί κ. κ. "Εμμ. 
Κριαρfiς, 'Ανδρέας Φυτράκης και Μ. Μανούσακας-) καi 4:) Νεοελληνικόν ( κΟσμήτο· 
ρες ot κα#ηyηταί κ.κ. Δημ. Καλιτσουνάκης, Γ. Σπuριδάκης και ό λυκειάρχης Μ. 

Μποτωνάκης ). Είς τΟ Σu\•έδριον έλαβον μέρος περi τούς 200 έπιστήμονες 'Έλληνες 
καl ξένοι έκπροσωποϋντες έν σuνόλφ 19 χώρας. Κα'tά τάς συνεδρίας τ-ών 4 τμημά
των άνεyνώσitησαν περi τ<lς 130 ανακοινώσεις. Έκ τ&ν άνακοινώσεων τούι:ων 1'ι1ς 
βυζαντινιlς σπουδας άμέσως η έμμέσως ένδιαφέρουν αί κάτωi}ι: 

ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΟΝ: Κ ω ν σ τ α ν,; ί ν ο u Λ α σ ι'{} ι ω τ ά κ η, • Εγγεγραμμένοι σταυ
ροειδείς ναοί της Δυ-ηκi]ς Κρήτης, Ν ι κ ο λάου Δ ρ α ν δ ά κ η, Έκκλησιαοτικci κεν
τήματα τfjς μονής • Αρκαδίου. 

ΑΡΧΑΙΟΓΝΩ:Σ:τΙΚΟΝ: Ν ι Κ ο λάου Λ ι β α δ άρα, Ό χάρτης τfις Κρήτης εtς τά 
χειρόγραφα τfις Γεωγραφίας τοϋ Πτολεμαίου, Σ ο φ ί. α ς 'Α ν τ ω ν ι ά δ η, Πλοίίτος 

τοϋ άστικού πλη&υσμοϋ 'tijς Κρήτης πρίν άπΟ τΟ 1669. Ή χρuσοχοtα. 

ΜΕ:Σ:ΑΙΩΝΟΑΟΓΙΚΟΝ: Γεωργίου Π α π α δ η μ η 't' ρ ίο u, "Αγνωστος κωδικο· 
γράφος 'tού J5ου αίώνος, πιitανώtατα Κρfις, Π α ν α y ι ώ 1' ο υ Ν ι κ ο λ οπού λ ο υ, 

Περi τήν χειρόγραφον παράδοσιν 't'ών έπιστολών τοίi Μελετίου Πηγιϊ, Χ ρ ί ά τ ο υ 
Π α τ ρ ι ν έλη, Κρήtες κτήτορες χειρογράφων κατό. τούς χρόνους της • Αναγεννήσεως, 
Ρ a u 1 C a n a r t, Jean Nathanael, copiste et possesseur de manuscrits, J e a n 
Ι r i g ο i η, Quelques particularites des manuscrits copies en Crete avant le 
milieu du xve siecie, D e n ο G e a n a k ο p Ι ο s, The Library of the Cretan 
Humanist- Bishop Maximos Margounios, "'Ε ρ α ς Β ρ α ν ο ύ σ η, ΊστορικΕς μαρ
τυρίες γ ιό; τi)ν Κρήτη τΟν IB' αίώνα &πΟ πατμιακΕ:ς πηγές, Ι. Μ, Σ κ ο u λ ά, Νομι
κοϋ ένδιαφέροντος είδήσεις περl Κρή"tης καΙ. συναφή δ-έματα μεσαιωνικού δικαίου, 
Σ τ ε φ άνου Μ α κ ρ υ μ ι χ ά λ ο υ, Μία ανέκδοτος δικαστική &πόφασις τού δοuκΟς 
τfις Κρήτης κατά τΟ 1423, Μ α ν ο ύ σ ο u Μ α ν ο ύ σ α κ α, ΠρΟς συστηματικi)ν έκδο· 
σι ν τών σπουδαιοτέρων σειρών το'ίί • Αρχείου τοϋ Δούκα της Κρήτης, Μ a r c ο 
p e t t a, Documenti di storia ecclesiastica relativi agli ultimi anni del domi· 
nio veneto a Creta conservati nell·archivio della S. Congregazione di propa~ 
ganda fide, Α n t ο n i n ο L ο m b a r d ο, Cittadini di Creta e commerci cretesi 
a Cipro nella 5econda meta del 5ecolo XVI, Α g ο 5 t i n ο Ρ e r t u 5 i, Lorenzo 
de • Monaci, gran cancelliere di Creta ( 1388 • 1428} e le fonti bizantine del suo 
c Chronicon de rebus venetis::., Νικολάου Οίκονομίδου, Ή διανομi) 1'ών 
βασιλικών c έπισκέψεων:.. τfις Κρήτης καί ή δημοσιονομικi) πολι1'ικi) τoii Μανουήλ 
Α' Κομνηνο'ίί, Ζ v i Α n k ο r i, Jew5 and the Jewish Corumunity in the History 
of Mediaeval Crete, F r e d d y Τ h i r i e t, Quelques observations sur Ia situa· 
tion en Crete vers 1400 d "apres les < Lettere e Ducali deliΆrchivio del Duca 
di Candίa:ι> 1 Κωνσtαντ(νοu Τριανταφύλλου, Td έξαρχικό. δLκαια 'toii 
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μητροπολίτου Πατρών Επl τfις ~Εκκλησίας τfις Κρήτης τφ 1381, Μ,αρίας Θeο· 
χάρη, Τρείς έν Κρήτυ ναοi. τοi:ί 14ον αLώνος μαρτυρούμενα ι έξ έγγράφων, • Α i} α· 
ν α σ ίο u Κ ο μ ί ν η, Νέα μαρτυρία περί t"Oii έν έ'τει 1595 σεισμού τού Χάνδακος, 

Λ εάν δ ρ ο u Β ρ α ν ο ύ σ η, Μελέτιος Πηγciς, Γαβριήλ Σεβfιρος καl Μάξιμος Μαρ
γούνιος. Άνέκδοτη άκολου&ία γιd τοitς τρείς αύτού; ίεράρχες, έργο τοϋ Ματ,'}αίοu 

Μυρέων, Ε n r i c a F ο 1 Ι i e r i, Santi cretesi nell'innografia bizantina, • Α ν· 
δ ρ έ ο υ Φ-u τ ράκη, Νικόλαος ΚυδωνιεU; ό Όμολογητi)ς { t 14 Φεβρουαρίου 868 ), 
Marcel Richard, Le commentaire du Grand Canon d'Andre de Cr€:te 
par Acace le Sabaϊte, F r a n ς ο i s Η a 1 k i n, La vie inedite de saint Myron 
de Creteι Α η t ο n i ο G a r z y a, Le mythe de Pasiphae chez un rheteur By· 
zantin du XII siecle, G i u s e p p e S c h i r Ο, Un giudizio di Massimρ Margu· 
nio su1Ia dottrina di Barlaam, Ν ι κ ο λάου Π α ν α γ ι ω τ ά κ η, • Ακαδημίαι Εν 
Κρήττι καί ή σχέσις των με τήν άκμi}ν τ:η; Κρητικijς Λογοτεχνίας κατά τΟν ΙΖ' 

αlώνα, G e ο r g e Μ i Ι e s, The Coinage of the Arab Amirs of Crete, Ν ι κ ο· 
λ ά ο u Ο l κ ο ν ο μ ά κ η, Είδήσεις Άράβων συγγραφέων .περί τi]ς έν Κρήτυ Άραβο· 

κρατiας, Μ a r i e- L ο u i s e C ο n c a s t y, Saint · Andre Montbrun et la cbute 
de Candie, Ε u g e n S t a n e s c u, La Crete et les Cretois dans _la c_ Byzance 
apres Byzance :ι de Nicolas Jorga. 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ: Ν ι κ ο λάου Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Ή Κρητικi] ~Ιστοριογραφ(α, 

Θωμά Παπαδοπούλου, Μία νέα παραλλαγή της cΒο_σκοπούλας:ι_, Δημη· 

τρίο υ Ο ι κ-ο ν ο μ ί δ ο u, • Ανώνuμον κρητικΟν σηχούργημα τοϋ }ς' αίά'ινος καί 

σχέσεις αύτοU πρΟς τ'Ι)ν προφορική ν παράδοσιν, Έ μ μ α ν ο u η λ Κ ρ ι α ρ α, • Αρχα·ί· 
στικά γλωσσικά στοιχεία στΟν Έρωτόκριτο, Λ i ν ο u Πολίτη, Ή ποιμενική ποίηση 
στi]ν Κρήτη καί ή σύγχρονή της tταλική. "Ομοιότητες καί διαφορές, Γ_ ε ω ρ γ ίο υ 

.z ώρα, Παρατηρήσεις έπl μιάς tταλογλώσσου τραγψδίας ΚρητΟς ποιητοϋ, Ι v a n 
D u j C e '\f, La guerre de Crete et les evenements Ba1kaniques au xvπe siecle, 
Β α σ L λ ε ίο υ Λ α ο υ ρ δ α το μετόχι της Μεγίστης Λαύρας στίς Μουρνιές, G e ο r
g e s C r ο η t, U η Cretois militant pour les reformes sociales en Valachie : 
Le metropolite Neofit ( 1738 ~ 1754 ), "Ά ν ν η ς Π α π α μ ι χ α ή λ, Κοινα πολιτι· 
στικd στοιχεία είς τήν λα'ίκi}ν παράδοσιν τijς Δωδεκανήσου καί. της Κρήτης, Σ τ ε· 

φ ά ν ο u Ή μ έ λ λ ο υ, Παρατηρήσεις είς δημώδη κρητικi}ν παράδοσιν, Κ ω ν τ α ν· 

τ ί ν ο u Ρ ω μ α ίο υ, ·Η Κρήτη ώς άκραίος στα&μΟς στi) διαμετακίνηση τών άκρι
tικών τραγουδιών, Β α σ ι λείο υ Σ φ u ρ ό ε ρ α, Κρητικά Ε:πώ"Vuμα εlς τdς Κυκλά

δας. "Επ~σης ένώπιον τijς "Ολομελείας άνεγνώσ&ησαν αί άνακοινώσεις : Μ α ρ ι α' 
Χ α ι ρ έτη, Περί μιάς άπογραφης τών εκκλησιών καί των μονών της Κρήτης των 

έτών 1635- 1637, Π α ν α y ι ώ τ ο υ Ν ι κ ο λ ο π ο υ λ ο υ, Πρόσ&ετοι εtδήσεις περί 

τi'jς μονης Καβαλαρέας. Πάσαι αί άνακοινώσεις &ά δημοσιευ-6-οϋν εlς τά Πρακτικά 

τοϋ Συνεδρίου. 

• Η Επίσημος καταληκτήριος συνεδρία τοΟ Β' Διε&νοΟς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου 
Ελαβε χώραν έν τfi αί&ούστι τοϋ "Αγίου Μάρκου έν Ήρακλείφ. ΤΟ προσεχές τρίτον 

συνέδριον έλήφ6-η άπόφασις νά συγκληftfi τΟ 1971 Εν Ρε&ύμνυ. 

Ν. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 
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ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕ!ΟΝ 1965 

Εtς τό.ς άρχάς τοU έτους άπέtt-ανεν ό • Επiημος Διεu&υντi)ς • Ακαδημα'ίκΟς Γεώρ· 
γιος Σωτηρίου, δστις ύπijρξεν ό ίδρυτi]ς τοϋ Μουσείου και διετέλεσε Διευft-υντi)ς αiιτοϋ 
έπί τριακονταετίαν. 

ΤΟ σημαντικώτερον γεγονΟς διό. τό ΒυζαντινΟν Μουσείον κατα τΟ έτος 1965 
{ιπi'jρξεν ή ίδρυσις παρ' αύτφ Κεντρικού 'Εργαστηρίου Συντηρήσεως καί άποκατα· 

στάσεως Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών καl Εtκόνων ( Β.Δ. άρι&μ. 550/30 • 6. 65 ), τΟ 

όποΙον άνέλαβε διό της πλειάδος τών διπλωματούχων καί Εμπείρων συντηρητών του 
ύπΟ τΟν διευ&υηήν τοU Μουσείου τi]ν είιl}ύνην τi]ς συντηρήσεως καί τοΟ καirαρι· 

σμοΟ tών έργων τijς Βυζαντινής ζωγραφικi'jς. Οϋτω κατα τΟ παρελfl-Ον έτος έγένοντ:ο 
μεταξ\ι άλλων α ι κάτωitι έργασίαι: 

α') Έπισκοπη EVeυτavlaς. Μοναδικiι είς Εχ't"ασιν άλλα καί είιτυχij άποτελέσματα 

ύπi'jρξεν ή έργασία άποκαλύψεως παντελώς άγνώστων τοιχογραφιών έξαιρετικfις tέ· 
χνης καί σημασίας διά τ1)ν iστορίαν της Βυζαντινfις Τέχνης εlς .τΟν ναΟν- 'Επισκο· 

πi]ς ΕUρυτανίας, σψζομέ,·ων ύπΟ τό παχ\ι κονίαμα εtς δύο καί ένιαχοϋ εLς τρία 

στρώματα ζωγραφικής. Μετα 'iήν πλήρη τεκμηρίωσιν (σχεδίασις λεπτομερής, φωτο· 
γράφησις, κ.λπ. ) άπετειχίσ{)-ησαν δλαι αί τοιχογραφίαι διότι ό ναΟς {)-α χατεκλύζετο 

άπΟ τα ύδατα 'iεχνητης ~ίμνης τοϋ Άχελq';ιου. 220 περίπου τετραγωνικd μέτρα τοιχο· 
. γραφιών, μετεφέρitησαν είς Άitήνας άφοΟ έλήφ&ησαν &:πάνtα τd μέτρα δια τήν δια· 
τήρησιν αίιτά'ιν είς τi]ν άκριβη μορφήν ή ν εtχον έν τtρ ναψ, δι' έργαστηριαχήν έπεξερ· 
γασίαν. Συντηρητής Φώτης Ζαχαρίου. 

β') Κύθηeα. Μεγάλης Εκτάσεως Ε:ργασίαι άποχαλύψεως, κα&αρισμοϋ καί συντη· 
ρήσεως τοιχογραφιών έγένοντο είς μeγάλον άριft-μΟν ναών καί ναϋδρίων τά'ιν Ku1tή· 

ρων. Πολλοί έργασίαι έπερατώfiοησαν έπL τόπου, έvtρ Οπου ]ιτο άπολυταις άναγκαίον 

άπετeιχίσ&ησαν αί τοιχογραφίαι καl μετ:εφέρ-6-ησαν είς τό 'Εργαστήριον τοΟ Μου· 
σείου διά tfιν κατάλληλον έπεξεργασίαν καί τήν κατόπιν έπανατοπο{)-έτησίν των εtς 

τiiν άρχικήν -θ-έσιν τ:ων. Συνετηρήfl-ησαν έπίσης καί ίκαναί εί.κόνες. Συντηρητής Τ. 
Μαργαριτώφ. 

γ') Νάξος. Είς τΟν ναΟν της Παναγίας Δροσιανijς άπεκαλυφ&ησαν ύπό τΟ στρώμα 
τοιχογραφιών 13o'U αί. σημαντικαί τοιχογραφίαι -παλαιοτέρας έποχης. •Εγιναν έπί 

τόπου συντήρησις καt κα&αρισμΟς ένφ τα νεί:ότερα στρώματα άπετειχίσitησαν καί 
μετεφέρ-6-ησαν εtς τό έν • Α&ήναις 'Εργαστήριον διά τi}ν επεξεργασία ν των. Πρέπει 

να σημειω&fi ίδιαιτέρως 1] τεχνική τής άποtειχίσεως τijς κόγχης Οπου έσq';ιζοντο τρία 
στρώματα έξ ών άπετειχίσ&ησαν τά δύο. Μιχρότεραι έργασίαι συντηρήσεως έγένοντο 

είς τήν Παναγίαν στης ΓιαΗοϋς καί εις ναόν Καλορίτσας . .Συντ11ρη""αί. Σταϋρος 
Μπαλτογιάννης, Νϊκος Κά'ίλας. 

δ') Βέeοια. Εi.ς τόν ναΟν τοϋ cΑγ. "Ιωάννου τοU Θεολόγου άφυρέitησαν σκληρα 

άσβεστοκονιάματα καfl"ώς καί τΟ νεώτερον σtρώμα τοιχογραφιών. Οίίτως άπεκαλύ· 
φ{}ησαν Ε:νδιαφέρουσαι πί:tραστάσεις άρίστης τέχνης καl διατηρήσεΟΟς παλαιοτ:έρου 
στρώματος. 

Εtς τΟν ναΟν τοϋ Άγ. Βλασίου άφυρέ-&ησαν κονιάματα κάτω άπό τd όποiα 
είιρέ-&ησαν τοιχογραφίαι Εξαιρέtου τέχνης στερεωitεϊσαι είς εύρείαν κλίμακα. Έλήφ&η· 
σαν έπίσης μέτρα προστασίας των μέχρις όριστικijς συντηρήσεως τοϋ κτηρίου. Εtς τΟν 
ναΟν τοϋ "Α γ. Γεωργίου άφυρέ&ησαν άσβεστοκονιάματα καί Ε:στερεώ6-'ησαν τοιχογραφίαι. 

ε') Καατοeιά. Ένένeτο στερέωσις τοιχογραφιών Άγ. Νικολάου Κασνίτζη. "Επί-
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σης εγ~νε πρόχειρος συντήρησις εtς 100 περίπου dξιολόγους βuζαντινό.ς είκόνας περι
συλλεγείσας UπΟ τfις "Αρχαιολογικής Ύπηρεσίας έν συνεργασίQ- μετό. τfις Ί. Μητρο
πόλεως κα1 τοϋ κ, Νομάρχου. Συντηρη-τ:i)ς Φώτης Ζαχαρίου. 

lii') Κρήτη. Είς έπτά ναοUς ( Άγ(α Παρασκευi) "Επισκοπfις Πεδιάδος, •Άγ. 
Γεcόργιος Σκλαβοπούλας Σελίνου, Σωτήρ Σκλαβοπούλας Σελίνου, Είσόδια της Θεο· 
τόκου Σκλαβοπούλας, • Α γ. Γεώργιος είς Κούνενι Χανίων, "'Α γ. Εύτύχιος Χρωμονα· 
σ-ε-ηρίοu Ρεftύμνης, •Άγ. "Ιωάννης είς "Ανώγεια Ρεfl'ύμνης) έγένοντο έργασίαι σ~ε
ρεώσεως καί άποχαταστάσεως τών τοιχογραφιών. Σuντηρηταi Σταϋρος Μπαλτογιαν· 

νης, Νϊ:κος Κά'Lλας. 

ζ') Ρόδος. Είς τόν ναΟν παρ& τό Θάρι δοκψαστικαί έρευνα ι έδειξαν Οτι διε· 
σΦζοντο καi. ύπΟ τά κονιάματα άξιόλογοι τοιχογραφίαι. Έγένον~ο άκό~η έργσσία~ εlς 
τΟν ναόν • Α γ. 'Ιωάννου Θεολόγου είς Παραδείσιον. Συντηρητης Φωτης Ζαχαριοu. 

η') Πλi}ν τών άνωτέρω έγένοντο έργασίαι εtς τοιJς ναοiις 1} Ι. Μ. Φανερωμένης 
ΣαλαμΊνας 2) Είς Μονiιν 'Οσίου Λοuκιi, τοιχογραφίαι Κωδωνοστασίου, Νάρ&ηκος, 
Γυναικωνίτοu 3) ΝαΟς Ταξιαρχών Δεσφίνας 4) Ναός Παναγίας είς Χρύσαφα Λακω
νίας 5) ΝαΟς 'Α γ· 'Ιωάννου θεολόγου Πάτμου. 

{}-' ) Ψηφιδωτά. 'Εyένοντο έπίσης άξ~όλογοι έργασίαι συντηρήσεως είς ψηφιδωτά, 
έξ ών σημαντικωτέρα ή άποτeίχισις, κα{}αρισμΟς καi. !πανατοπο{}έτησις τού περιφfι· 
μου ψηφιδωτοϋ τfις κόγχης της Μονής 'Οσίου Δαυtδ Θεσσαλονίκης καL τών ψηφι· 
δωτών δαπέδων τfις Βασιλικfις Άγ. Λεωνίδοu Κλαuσείου Εύρuτανίας. 

'Επίσης έργασίαι είς ψηφιδωτά δάπεδα Πλατείας Ναuαρίνου Θεσσαλονίκης 
( άποκόλλησις καί μεταφορΟ: είς Μουσείον Θεσσαλονίκης) Θάσου (άποκόλλησις καί 
μεταφορό. είς Μουσεtον Θάσου διά περαιτέρω έργασίας συντηρήσεως) κ. α. Συντηρη-

τiις Γιάννης Κολέφας. , 
ι') Σιvfi. 'Ύεeοσόλυμα. Συνεργεtον τοϋ Κεντρικοϋ • Εργαστηρίου Συντηρησεως 

ύπΟ τόν κ. Τ. ΜαργαριτΟΟφ εtργάσ{}η έ:ιi δίμηνον περίπου είς τήν Ι. .Μ. Άγ. Αiκα
τερίνης Σινδ. διά τiιν συντήρησιν καί κα6-αρισμ0ν τών έξαιρετικης σημασίας φυλασ
σομένων έκε't είκόνων κα&ΟΟς καί τοιχογραφιών. 'Επίσης έγένοντο ύπό τΟν κ. Μαρ· 
γαριτΟΟφ έργασίαι συντηρήσεως τοιχογραφιών καί εtκόνων είς "Ιεροσόλυμα. 

ια') Φωτογραφικόv ~Αρχεiοv. :Συνεχίσ#η καi. κατά τΟ έτος αύτΟ η όργάνωσις καί 
ό έμπλουτισμός τοϋ Διεfi'νοϋς Φωτογραφικοϋ Άρχείου τΟ όπο'tον συνεσtή#η έπ• εύκαι· 

ρί~ της Βυζαντινfις "Εχ4tέσεως, _ 
ιβ;) 'Επιστημοvικαl άpακοιvώσεις. "Υπό της Χριστιανικfις • Αρχαιολογικης "Εται

ρείας έπραγματοποιή{)ησαν διά τών με,.ών της αί κάτω-6-ι έπιστημονικαί άνακοινώ· 
σεις είς τάς αί&ούσαι; τοϋ Βυζαντινού Μουσείου: 

α) Μ. Χατζηδάκη, Εtκόνες καί τοιχογραφίες άπό τΟ Σι να. 
β) Ν. Δρανδάκη, Ot τοιχογραφίες τοϋ ναοϋ τfις Νάξου Παναγιά σtfιι; Γιαλλοϋς. 
γ) Θ. S:ύδη, •ο Βυζανηνός ποιηtής Χριστόφορος Μuτιληνοtοι;. 
δ) Ι. Κουμανούδη, Παραtηρήσεις έπi. τfιι; άρχιτεκτονικης καί της κατασκευi}ς 

ηνών μεταβυζαντινών ναών. 
ε) Ν τ. Μουρίκη, "Η παιδική ήλικία τfις Παναγίας στήv Περίβλεπτο τοϋ Μuστρa. 

26-7-1966 
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ΤΑ ΓΕΝ!ΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Κατιl τΟ έτος 1965 έγένοντο αί έξης έργασιαι: 
1} 'Εσυνεχίσi}η ή ταξινόμησις κατό. κλάδους καί ύποκλάδους τοϋ 'Αρχείου τfις 

Όitωνικijc περιόδου ( 1833- 1862 ). 
2) Έταξινομή&ησαν και κατεγράφησαν τά νέα προσκτήματα τών ΓΑΚ καi τfις 

Βιβλιο6ήκης. 
3) Ένηργή6-ησαν έπι&εωρήσεις άρχείων πρός καtαστροφήν. 
4) 'Ηλέγχ&ησαν τά δικαιολογητικό: καταστροφfις άχρήστων άρχείων Νομαρχιών ι 

Οίκονομικών 'Εφοριών κλπ. 
5) 'Εξυπηρετή-6-ησαν οί έρεuνηταί καi. τΟ κοινόν διά παροχης πληροφοριών καί 

Ciλλων στοιχείων. 
6) "Εξεδόfl'ησαν άντίγραφα τών έν τοίς ΓΑΚ παλαιών συμβολαίων. 
7) Έφωτογραφήftησαν έγγραφα καl χειρόγραφα διά λογαριασμΟν τό)ν έρεuνητών. 
8) "Επερατώ{}η ή προπαρασκεui} της Εκδόσεως τοϋ Δ' τόμου τijς Σειράς c Βι· 

βλιο&fικη τών Γενικών • Αρχείων τοϋ Κράτους » ύπό τΟν τί τλον c • Αρχείον Κοuντοu· 
ριωτών > ( 1824- 1826) καί παρεδό&η είς τΟ "Ε'&,•ικΟν Τυπογραφείον πρΟς έκτύπωσιν, 

Ζτέyη. Τό πρόβλημα τοϋτο άπασχολοϋν τά μέγιστα την ύπηρεσίανι ούδεμίαν 

8σημε(ωσε πρόοδον κατά τΟ Ετος τοϋτο. 
Προσκτήματα. Κατά τΟ Ετος τοϋτο είσήχ&ησαν τα κάτω-&ι άρχειακά είδη: 
Α} 'Εκ δωeεfi.ς. 1 ) Μικρά συλλογi] δωδεκανησιακών ίστορικών έγγράφων τ&ν 

έτών 1927-1947 άναφερnμένων εtς άπόπειραν τών 'Ιταλικών • Αρχών προαγωγi'jς τfις 
"Εκκλησίας τiiς Δωδεκανήσου εtς αύτοκέφαλον. 

2) Μικρό. ιστορική σuλλοyη έγγράφων καl έντύπων τfjς "Ιταλικης Κατοχi]ς Ku· 
κλάδων ( 1941- 1944 ). 

Β) ~Εξ άγοefi.ς. 1) Νοταριακά i'fγγραφα έκ Νάξου τών έτών 1582 ~ 1831 διακό· 

σια ( 200 ). 
2) "Ιστορ~κα Εγγραφα έκ Κρήτης των έτών 1759 ~ 1804 πέντε ( 5 ). 
3 ) Τμημα Άρχείοu της Οίκογενείας Νοταρa έκ ΚορίΎi}ου περιέχον 225 Εγγραφα 

καί Ciλλα στοιχεtα τών έτό)ν 1824 - 1833 καί 19 Κατάστιχα τού Φροuρίου • Ακροκο· 
ρίν&ου τών έτών 1821 -1833. 

4) • Αλληλογραφία καί κατάλοιπα τοϋ Κα{}ηγητοϋ της Βοτανικi]ς καl ποιητοϋ 
Θεοδώρου Γ. Όρφανίδοu τών έτών 1822 ~ 1914. 

5) Χειρόγραφον ύπΟ τΟν τίτλον c Βιβλίον τών Σενιάλων • τοϋ πλοίου τών Ψα
ρών c "Ο Ξενοφών,. καί. Εντυπος κώδιξ έρμηνείας τών Σενιάλων. 

6) Συλλογiι έντύπων της Κατοχi]ς ( 1941 • 1944 )1 τεμάχια 228. 
7) Μικρd συλλογή ίστορικών έγγράφων των οΙκογενειών Σπαttη καί Πλατη έκ 

Ζακύν&ου τών έτών 1786- 1922 1 τεμάχια 114. 
• Εξοπlιομός. Κατ& τό Ετος τοi.iτο ήγοράσ{}ησαν άρχειο-6-fικαι έκ μεταλλικών έλα-

σμάτων τύπου Dexion ώς έξης : 
ι) Μία ( 1 } ραφιέρα τών 4 ραφίων όριζοντίως καi. 6 κα-6-' ίίψος:. 
2 ) Δύο ( 2) ραφιέραι τών 3 ραφίων όριζονtίως καi. 6 καιt' ϋψος. 

3) "ΟκτΟΟ ( 8) ραφιέραι τών 2 ραφίων όριζοντίως καί 6 κα-3-' ϋψος. 

4) Μία ( 1) ραφιέρα μονή. 
ΒιβlιοlJ.ήκη. Είς 1 τi'jν Βιβλιο{)-ήκην είσήχ{}ησαν έκ δωρεάς 50 τόμοι ι έξ άγορδ:ς 

δε 72. Έβιβλιοδεtή6ησαν 83 τόμοι. 

ΗΠΕΤΗΡΙ~ ΒΤΑΙΡΒΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΟΝ J;ΠCΙΥΔΟΝ .. 111'CΙι; ΑΔ' 27 
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Άνα)'ιιιοστt]e,ον. ΤΟ Άναyνcοστήριον έλειτούργηαε κανονικώς, ,έσημειώ-&ησαν 
δΕ 738 παρουσίαι άναyνωστών, 

Έτ{μ:ιιον δημοοlevμα.. Είς τi)ν Σειρdν c Βιβλιοft.ήιιη τών Γεν. • Αρχείων τοίί 

Κράτου;:. παρεσχεuάσ{}η καi έδόft-η εlς τΟ Έ<&νικΟν Τυπογραφείον πρΟς έκτύπωσιν 

ό Δ' τόμος ύπΟ τόν τί.-λον c 'Αρχείον Κουντοuριωτών > ( 1824 ~ 1826 ). 
Το.πιΗd καί czι:ιτορικά 'Αρχsία. Κατόπιν έγκρίσεως της Έπιτροπης τών ΓΑΚ 

έχορηγή{}ησαν εtς τά κάτω-& ι 'Αρχεία τd άντίστοιχα ποσά: 

ι) Γορtuνίας. Δρσχ. 3.000 
2) Δωδεκανήσου 7.000 
3) 'Ηπειρωτικόν • 7.000 
4) • Ιονίου Γερουσίας • 7.000 
5) Κοζάνης • 2.000 
6) Μακεδονίας • 70.000 
7) •Υ δρας • 7,000 
Β) Χίοu • • 2.000 
9 ) Κερκύρας . • 1.000 

10) Παξών 1.000 
11 ) Λευκάδος . • 1.000 
12 ) Κεφαλληνίας • 1.000 
13) 'Ηfάκης • 1.000 
14) Ζακύν{}ου • 1.000 
15 ) Κυ~ήρrον • 1.000 
16) Σάμου 6000 
17) Κρήτης . • 2.000 

Έπ.ιθειbρηοιs 'Αρχεlων, Κατόπιν της υπ• άρ. 18197/202/15 ~ 2 • 1965 διαταγi\ς 
cΥπουργε(οu Έfl'v. Παιδείας δ Διευ&υντης κ. Έμ. Πρωτοψάλτης μετέβη ε[ς "Ύδραν 

καl έπε&εώρησε τΟ έχεϊ: ΤοπικΟν • Αρχείον άπΟ 9 - 10 Όχτ. 1965, 

ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α') Τό Μεοαιωνικόtο • Αρχείον. 

ΤΟ Μεσσιrονικόν • Αρχείον- ΊνστιτοUτον έρευνών καί μελέτης τοίί Μεσαιωνι

κού καί Νέου Έλληνισμοϋ μέχρι τοϋ 1821- έξακολου&εί, παρά τΟ όλιγάριο{}μον τοU 

προσωπικοϋ του, νά έργάζεται ίκανοποιητικώς καί νά διευρύντι τΟν κύκλον τfις δρα

σεηριότητός του. Κατά τΟ λfιξαν έ'τος 1965: 
Παραλλήλως πρΟς τάς σuστηματικό.ς dπαδελτιώσεις κειμέ\•ων και πραγματειών, 

αL όποί:αι πλουτίζουν συνεχώς με νέον- ίστορικΟν καi. γλωσσικΟν- -ύλιχΟν τό.ς δελ· 

τιοfi'ήχας τοϋ • Αρχείου, παραλλήλως πρΟς τΟν έμπλοuτισμΟν τfις βιβλιοθljκης ( είσή
χ&ησαν, έκ δωρεών, έξ άνταλλαγών καi. έξ άγορών, 500 περiπου τόμοι βιβλίων και 
περιοδικών), παραλλήλως πρΟς τΟν έμπλουτισμΟν τfις φιλμοθήκης, τού φωτογραφικοϋ 

άρχείου καί τών άλλων συλλογών tO ΜεσαιωνικΟν Ίνστιτοϋtον της ΆκαδημCας άνέ· 

πτuξεν έπιτυχi'j δραστηριότητα εlς δύο κυρίως τομείς, τόν τομέα των έκδόσεων καl 

τΟν τομέα τών BesvJ11}τικώv άποατολώv. 
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Είς τiιν σειρό.ν τών έ κ δόσεων τοϋ έν λόγφ • Αρχείου ( είς την όπο(αν, πλήν 
τfις ~Επετηρlδας, περιλαμβάνονται καl α\Jτοτελη δημοσιεύματα, ώς ό Νηφάκης ·τοϋ 
άκαδημα'Lκοϋ Σ. Κουγέα, δ Δελλαπόρτας τοϋ κα.fi.ηγ. Μ. Μανούσακα, ή ~ολυμπιώ
τισσα τοϋ Ε. Σκουβαρά, τό. Χαράγματα τοϋ Παρθενώνας του άκαδημα'ίκοϋ Ά. Όρ
λάνδου κ.ιϊ. }, ώλοκληρώ&η ή έκ τών καταλοίπων τοϋ &ειμνήστου άκαδημα'ίκαϋ Νlκου 
Βέη Εκδοσις τοϋ Α' τόμου τοϋ Καταλόγου τών χειρογράφων κωδίκων τών Μετεώe.ων, 
Εχδοσις μνημειώδης καί Εργον πολλού μόχ8-ου, τΟ όποί:ον Οχι μόνον έπεξειργάο6η καl 
Εφερεν είς πέρας, άλλό. καί δια νέων φροντίδων ήλεγξε καl σuνεπλήρωσε τΟ έπιστη
μονικόν προσωπικΟν τοϋ Μεσαιωνικοϋ • Αρχείου. 

ΠρΟς τΟν σκοπΟν τοϋτον ώργανώ-&ησαν έ ρ ε υ ν η τ ι κ α l ά π ο σ τ ο λ α t είς τός 
Μονάς τών Μετεώρων,· έκ τών όποίων πλουσία ύπfιρξεν ή συγκομιδή. Κλιμάκιον τοϋ 
Μεσαιωνικού "Αρχείου, άποτελούμενον έκ τών σuντακτcί)ν Γ. Παπαδημητρίου, Χρ. 
Πατρινέλη καl Ε. Σκουβαρά με έπικεφαλης τΟν διεu&υντήν Λ. Βρανούσην καί μΕ 
εtδικΟν φωτογράφον άνηλtl-εν εlς Μετέωρα καi είργάσ&η έκεϊ έπi έβδ(Ιμάδας. Είς τΟ 
κυρίως Μετέωρον { τiιν Μn\·iιν της Μεταμορφώσεως) ή έπιστημονικiι αύtη άποστολή 
άνεϋρεν, έταξινόμησε καί iίλεγξεν ένα πρΟς ένα τοUς ύπΟ τοίί rlειμνήστου Βέη περι· 
γραφομένους 620 χειρογράφους κώδικας, έπηλή{}ευσε τfιν UπΟ τοϋ Βέη γενομένην περι
γραφfιν καί έν πολλοϊ:ς τiιν συνεπλήρωσε, άνασuνεκρότησεν εϊς κώδικας διεσπαρμένα 
σπαράγματα, είίρε δε καi. κατέγραψεν Ο:γνωστα fι λαν{}άνοντα χειρόγραφα, πέραν τών 
Οσων εtχε καταγράψει ό Βέης. Είς έκατοντάδας μέtρων μικροφlλμ έφωτογράφησε 
χιλιάδας σελίδων παλαιών χειρογράφων, έν οtς άξιόλογα κείμενα της έλληνικfις 
γραμματείας { άρχαίας, μεσαιωνικής καί νεωτέρας), μεταξiι τών όποίων κοί κείμενα 
δλως άνέκδοτα. • Ανευρέfi-ησαν έπίσης, έτσξινομή&ησαν, κατεγράφησαν καi έφωτογρα
φήD-ησαν πολλαt δεκάδες βυζαντινών καί μεταβυζαντινών έγγράφων (χρuσοβούλλων, 
όρισμΟΟν, σιγιλλίων κλπ.) έκ τών μετεωρικών Μονών Μεταμορφώσεως καί Βαρλαάμ 
καί έκ της Μονfις Δοuσίκοu τfις όποίας έπίσης έφrοτογραφή&η όγκωδέστατος κώδιξ 
περιλαμβάνων κατάσtρωσιν δλων τών περγαμηνών καί τών τίτλων τfις Μο\'fις. 

"'Αλλ ην έρευνητικiιν άποσtολ'fιν έπραγματοποίησεν δ συντάκτης Εύάγγ. Σκουβα
ριϊς είς τήν Μο\•ήν 'Ολυμπιωτίσσης, εtς Λάρισαν, Βόλον, Ζαγοράν καί Μηλέας Πηλίου. 

ΤΟ προσωπικΟν τοϋ Μεσαιrονικοϋ • Αρχείου πσροuσίασεν έπίσης ίδια δημοσιεύ
ματα, μεταξ.U τών όποίων ή περί Δραγομάνων τοϋ Στόλου πραγματεία τοiί Β. Σ φ υ
ρ ό ε ρ α, δ 'Ιωάννης Πρίγκος τοίί Ε. Σ κ ο u β α ρ a, ή έ\•ώπιον τfις 'Ακαδημίας έπι
στημονική άνακοίνωσις τoii συντάκτοu Γ. Π α π α δ η μ η τ ρ i ο u. 

"Ο διεu&υντής τοϋ • Αρχείου Α. Βρανούσης κλη&είς παρέστη εlς τΟ έν Βιένντι 
συνελ-&Ον ΙΒ' Διε&νες Συνέδριον 'Ιστορικών Έπιστημών, καi}ώς καί είς τΟ Πανιά
νιον Συνέδριον, δποu προέβη είς tδίαν έπιστημονικi]ν άνακοίνωσιν. Κλη&είς έπίσης 
ίιπΟ τοϋ "Ινστιτούτου Μελετ;ών Νοτιοανατολικf)ς Εύρώπης τfις Ρουμανικής • Ακαδη
μίας έ'δωσεν έν Βοuκοuρεστίφ διάλεξιν καl έποΙφελήΟ·η τfιι; έκεί παραμονfις του όπως 
προβίi είς άναδιφήσεις Βιβλιο&ηκών καi άρχείων. Ή σχετικη έ'ρευνα τοίί Λ. Βρα· 
νούση άπέδωσε μεταξU άλλων ίστορικά έ'γγραφα σχετιζόμενα με τήν έπανάστασιν τοϋ 
Διονυσίου τοϊί Σκυλοσόφοu { έκ τιΟν άρχείων τfις Βιέννης } καl άγνωστα έλληνικd 
έ'ντυπα έκ τfις Βιβλιο&ήκης τοϋ Ίασίου, μεταξ.U τών όποίων καί δύο περιζήτητα 
πατριωτικd φυλλάδια τοϋ 1798, έπιγραφόμενα ((Στοχασμοl lνδς Φιλέλληνας» καί 
"Πρός τοvς Ρωμαlοvς τής ΈλλάδοςJ>. 
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Α') ΤΟ 'Αρχεϊ:ον έπλοuτίσ&η κατά τό 1965 α) διά 37 συλλογών λαογραφικής 

ύλης έκ σελίδων 7930. 'Εκ τών συλλογών τούτων 19 άπεστάλησαν ύπΟ έκπαιδευtικών 
λειτΌυργών, 5 προijλ#ον έκ τών λαογραφικών άποσtολών τοϋ έπισrημονικοϋ προσαι· 

πικοϋ τοU "Αρχείου, 4 άπεστάλησαν ύπό διαφόρων τρίτων, τέλος δέ 9 κατετέ&ησαν 
ύπό τοϋ Διεu&υντοϋ Κα-6ηγητοϋ Γ. Κ. Σπuριδάκη έκ τfις έκτελουμένης ίιπ' αύtoii 
εtδικfις λαογραφικfις έρεUνης διά τών συνεργατών του φιλολόγων, Γεωργίου Αίκατε

ρινίδου καί Ήλία Χουρζαμάνη, μισ-6οδοτουμένων πρΟς τοϋτο ύπό τοϋ Βασιλικού 
"ΙδρUματος Έρευ,•ών, β) δια 1347 ηχογραφήσεων μουσικfις έλληνικών δημοτικών 

τραγουδιών καί λα'ίκών χορών πρός δέ και δια μουσικfις ϋλης έκ Τουρκίας καί Μα

ρόκκου έξ άνταλλαγfις πρΟς έλληνικi]ν μουσικήν ϋλην μετά τοiί Ίνστιτούτου Μουσι
κολογίας τοU Πανεπιστημίου Βασιλείας, γ) διd κινηματογραφήσεως ύπό τοU φιλολό· 

you Γεωργίου Αlκατεριν(δοu 14 λαογραφικών -&εμάτων έπί ταινίας 1420 μέτρων. 
Β' ) Κατ&. οήν -&ερινήν περίοδον ένηργή&ησαν έρευνητικαι έργασίαι έκ τοϋ 

προσωπικοϋ : 1) {ιπό τοϋ Διευ-&υντοϋ τοϋ 'Αρχείου, Κα{}ηγητοϋ κ. Γ. Κ. Σ π u ρ ι· 
δ ά κ η εlς τό Λαογραφικόν , Αρχεiον Παύλ. Βλαστοϋ είς τό ΊστορικΟν • Αρχεϊ:ον 
Κρήτης εlς Χανιά, 2) ύπό τού κ. Δ η μ. Ο ι κ ο ν ο μ ί. δ ο υ είς περιοχήν Πωγωνίου 

"Ηπείρου, 3) ύπό τοϋ κ. Σ τ. "Η μ έ λ λ ο υ είς τdς νήσους Θήραν καί Άνάφην, 4 ) 
ύπό τfις δεσποινίδος "'Α ν ν η ς Π α π α μ ι χ α ή 1. είς t'Ι)ν Δuτ. Θεσσαλία ν, 5) iιπό 
τοϋ κ. Σ τ. Κ αρακά σ η είς Ζάκυν-&ον καί 6) ύπΟ τοϋ Ά γ γ. Δ ε υ τ ε ρ α ίο υ 

είς περιοχdς τοiί νομοϋ Κοζάνης. 

Δια τfις οίκονομικfις ένισχύσεως τοϋ Βασιλ. 'Ιδρύματος Έρευνών πρός έκτέλε

σιν είδικοϋ προγράμματος λαογραφικής έρεύνης ύπΟ τοϋ Διευ&υντοϋ το'ίi 'Αρχείου κ. 

Γ. Σπυριδάκη έμελετή-&ησαν διό: τΟΟν φιλολόγων: α) τοϋ Γ. Αίκατερινίδου 

περιοχαί της Δυτ. Κρήτης καί της • Ανατολ. Μακεδονίας ( νομοϋ Σερρών) καl β} τοϋ 
"Ηλία Χ ο υ ρ ζ αμάν η σuνοικισμοi προσφύγων έχ Μικράς 'Ασίας καί • Ανατολικfις 
θρ4κης είς Μέγαρα 'Α ττικfις καί εtς τΟν νομΟν Δράμας. 

Γ' ) ΤΟ έχτελεσ&Εν εiς τΟ Άρχεϊ:ον έπιστημονικΟν Εργον Εχει ώς έξης : α ) Συνε
χίσ{}η κανονικώς ή άποδελτίωσις έκ χειρογράφων καΙ. έντύπων λαογραφικfις ύλης 

{ 1873 Q.σμάτων, 61 παραδόσεων καί άλλης ποικίλης ϋλης έπί 5891 δελτίων} καί ή 

κατόπιν εtδικfις έπεξεργασίας τοπο-&έτησις αύοης είς τό. οΙκεία άρχεία, β} είς τό 

ΜουσικΟν τμi]μα Εγένοντο Εργασίαι άρχειακής φύσεως, πρός δέ 173 καταγραφαί έκ 
ταινιών μαγνητοφώνου δημώδους μουσικης εtς τiιν εύρωπα'ίκiιν μουσικi]ν γραφήν, γ) 

έπερατώ&η ή έκτύπωσις τ:ης Μουσικής Έκλογijς, ώς έπίσης καί τ'ijς Έπετηρίδος τοϋ 

Λαογραφικού Άρχείου, τών τόμων 15/16 ( 1962 -1963) είς διπλοϋν tόμον, ήρξατο 

δΕ η έκτύπωσις τοϋ 17 ( 1964 ). 
Έπίσης έξετυπώ{}η εtς τi}ν σειριlν τών δημοσιευμάτων τοϋ • Αρχείου τό σύγ

γραμμα τοϋ Σ τ ί λ π, Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, 'Ελληνικiι Λαογραφία, Μέρος ΑΊ είς δευτέ

ραν Εκδοσιν. 

Δ') Ή είδική Βιβλιο#ήκη τοϋ 'Αρχείου, μοναδική έν , Α-&ήναις άπό άπόψεως 

πληρότητης, Επλουτίσ-&η διc'ι 246 τόμων περιοδικών, βιβλίων καί φυλλαδίων ( άρ. 
εtσαγ. 3894- 4140 ). Έκ τούτων 135 προέρχονται έξ άγοράς, 25 έξ άνταλλαγfις πρός 
tό περιοδικόν τού • Αρχείου καί 86 έκ δωρεάς. 

Ε') Είς τήν Μοvσειακ.Υρι συλλογήv προσετέ#ησαν 81 νέα λαογραφικό. άντικεiμενα 
χατd τό πλείστον έξ άγορaς. 
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<ϊ') ΤΟ Λαογρ. 'Αρχείον μδ &ρτίαν έπιστημονικήν δργάνωσιν, δυστυχώς Ομrος 

μ8 άνεπαρκη μέσα διά τήν &πρόσκοπτον λειτουργίαν του, ά:τοτελeϊ: "Ίδρυμα, διε&νώς 

σήμερον γνωστόν, προσφέρον Επιστημονικό.ς ύπηρεσίας ού μόνον είς .. Ελληνας έρευ
νητάς tοϋ Νεοελληνικού λα'ίκοϋ Πολιτισμού άλλό. καl εiς πολλούς άλλοδαπούς, προ
σωπικώς ή μέσφ διαφόρων •Ιδρυμάτων. Είς τούω είργάσitησαν κατό. t:ό λήγον Ετος 

πολλοl εLδικοi έρευνηταί με&" ών καί. 2 ξένοι διι:Ι την παρασκευήν έναισίμων διατριβών. 

y) Τό 'ΙατοgικΟν Λεξικόν. 

Αί 2ργασίαι τού Ίστορικοϋ Λεξικοϋ της Άκαδημίας Ά{}ηνών συνεχίσitησαν 

κανονικώς καί κατd τό Ετος 1965. 
Έξηκολού-&ησεν έντατικώς η σύνταξις, άνασύνταξις καί συμπλήρωσις τών άπΟ 

τοϋ γ καί δ άρχομένων σειρών. 'Ιδιαιτέρως προω{}ή{}η ή συμπλήρωσις διό. τοϋ άπο

-&ησαυρισ-&έντος έν τφ άρχείφ "νέου γλωσσικού ύλικοϋ καί ή τελικiι σύνταξις τών ύ:τι:Ο 

έκτύπωσιν dρ-&ρων (γδορti- γωπολόγος) οϋτως, &στε ή προσωρινώς διακοπείσα εκτύ

πωσις τοϋ Λεξικού νά έπαναληφ6-f1 άπό τοϋ προσεχοίίς 8touς 1966, συνεχισ-&fι δέ κανο
νικώς καί μΒ tαχ.Uν ρυ-&μόν. 

Διc'ι τής άποδελτιώσεως, έξ &:λλου, γλωσσικοϋ ύλικοϋ έκ χειρογράφων, περιοδι

κών καί άλλων γλωσσικοU περιεχομένου βιβλίων ( σύνολον σελίδων 2.000 περίπου ) 
έπλουτίσ6·η τΟ άρχείον τοϋ ΛεξικοU μέ dφ-&ονον καt πολύτιμον γλωσσικόν ύλικόν. ΤΟ 

άποδελτιω-&έν νέον γλωσσικόν ύλικόν έλημματογραφή{}η καl έταξινομή-&η έξ Ολοκλή

ρου εί.ς τό άρχείον, &στε νά εtναι εtς τήν διά-&εσιν τών συντακτών κατc'ι τήν σύντα

ξιν τών περαιτέρω άρ-&ρων καί τήν έν γένει έπιστημονικi]ν 8ρευναν. 

Κατό. τό διάστημα τοϋ {}έρους τοϋ 1965 άπεστάλησαν ύπΟ τfις • Ακαδημίας Ά-&η
νών 7 σuντάκται πρός συλλογή ν γλωσσικού ύλικοϋ έκ διαφόρων περιφερειών, σuγκε· 
κριμένως δέ: 1) ό κ. "Ιωάννης ΠοUλος έχ: της περιφερείας Λοκρίδος, 2) δ κ. ~ Α1tα

νάσιος Κωστάκης έκ τών παρά τi]ν • Ικαρίαν νησίδων Φούρνων καί Θυμαίνης, 3) δ κ. 
Σταϋρος Μάνεσης έκ τfις νήσου 'Αντιπάρου, 4) ό κ. Νικόλαος Κοντοσόποuλος έκ 

της περιφερείας Έδέσσης, 5) δ κ. Δημήτριος Κρεκούκιας έκ τής περιφερείας Παγ
γαίου, 6) δ κ. Δικαίος Βαγιακάκος έκ τοϋ έλληνοφώνου χωρίου Καργκέζε τfις Κορ· 
σικής και 7 ) δ κ. • Αναστό.σιος Καραναστάσης έκ τών Επίσης έλληνοφώνων περιοχών 
'Απουλίας καί Καλαβρίας τfις Κάτω 'Ιταλίας. Διό. τών άποστολών τούτων συνελέχ-&η 

πολύτιμον και πλούσιον γλωσσικΟν ύλικόν έκ 3. 500 περίπου σελίδων Εν συνόλφ. "Ως 
και άλλοτε έτονίσ-&rι, ή κα-&' εκαστον έτος πραγματοποιουμένη ύπό της Άκαδημίας 

Ά-&ηνών δια τών πεπειραμένων συντακτών τοϋ Λεξικού συλλογη νέου ί.διωματικοϋ 

γλωσσικού ύλικοϋ άποτελεϊ:, πράγματι, άνεκτίμητον συμβολi]ν εί.ς τiιν πληρεστέραν 

έμφάνισιν -τοiί Λεξικοϋ, διότι οϋτως διασψζεται και άπο&ησαυρίζεται γλωσσικΟν ύλι

κόν tδιωμάτων, τεινόντων εtς πλήρη έξαφάνισιν, ίδιαιτέρως δε των ΕκτΟς τής "Ελλά

δος έλληνοφώνων περιοχών. Διά τοίίτο ή Άκαδημία • Α&ηνών έπανειλημμένως ένέ

κρινε η)ν άποσοολήν συντακτών εtς τc'ις έν λόγψ έλληνοφώνους περιοχάς, tνα καί 

περισσότερον γλωσσικόν ύλικόν περισω-&ti καl πληρέστερον μελετη{}οϋν άπΟ έπιστη

μονικης άπόψεως τd λίαν Ενδιαφέροντα γλωσσικd tδιώματα τών περιοχών τούτων. 

Κατd τό 8τος 1965 συνεπληρώ{}η ή έκτUπωσις τών ένάτου ( 1963) καl δεκάτου 
( 1964 - 1965 ) τόμων τοϋ έπιμελείq. τοϋ Διευ{}υντοϋ τοϋ Λεξικού έκδιδομένου Δεξικο
γραφικοϋ Δελτίου οϋτως, &στε νά δο-&σϋν ούτοι συντόμως ύπό τijς • Ακαδημίας εiς 
τi)ν κuκλοφορίαν. Είς τού; τόμους τούtοuς, ώς και είς toi7; προηγουμένους, δημο~ 

σιεύονται άξιόλογοι καί. πρωτότυποι γλωσσικαt Εργασίαι, κuρί:ως τών συντακτών τού 
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Λεξικοίi, άλλΟ: καl άλλων είδικών έπιστημόνων, προάγουσαι τi)ν εtς ~ην χώραν μας 

νλωσσικήν έ:ρευναν καt έπιστήμην. 
"Ω; καί εLς τΟ παρελ-6-όν, οϋτω και κατό: τό ε τος 1965 ή b Ακαδημία Ά'fi-ηνών 

δLέ6-εσε πίστωσιν έκ 45 000 δραχμών διό. τόν πλουτισμόν τi'jς Βιβλιο{}ήκης του Λε

ξικο\ι. Δια τfί.ς πιστώσεως ταύτης ηγοράσ{}ησαν ύπερδιακόσιοι τόμοι Λεξικών της 
"Ελληνικiiς κui άλλων γλωσσών, βιβλίων καί περιοδιχ&ν, &παραιτήτων διά τό έπι~ 
ι-ελούμενον έν τψ Λεξιχψ έργον. Ή Βιβλιο{}ήκη τού Λεξικού &πέκτησεν έπίσης κατα 
τό έτος τοϋτο έκ διαφόρων δωρεών 35 τόμους άλλων χρησίμων βιβλίων. 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ Α' ΤΟΜΟΥ • ΧΑΡ!ΣΤΗΡ!ΟΥ > 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΟΡΛΑΝΔΟΝ 

την 6.30' της Παρασκι;υης 3ηι; Δεκεμβρίου ή Φιλοσοφικiι Σχnλή τοίi Πανεπισ'tη
μίου • Α{}ηvών έτiμησε τόν όμότιμον καitηγητην αUtiiς κ. • Ανασ'tάσιον Όρλάνδον τfi 
έπιδόσει αύτψ τοϋ c Χαριστηρίου :.. τιμητικοϋ τόμου ( έκδο{}έντος επl τfi 75ετηρίδι του 
ύπΟ συναδέλφων μα{}ητών καί φίλων) προσφερομένου έπί τfi 75ετηρίδι τοu. Της τελε
τής προήδρεuσεν δ κοσμήτωρ κ. Ν. Β. Τωμαδάκης έχων έκ δεξιών τόν τιμώμενον 

καl &ριστερών τΟν Πρύtανιν τoii Πανεπιστημίου. Παρέστη δΕ Ολόκληρος ή Σύγκλη

τος τοϋ Πολυτεχνείου • Αi}ηνών, τοϋ όποίου δ κ. 'Ορλάνδος ύπi]ρξεν επι μακρα ετη 

επίσης κα&ηγητής, πολλοί άκαδημαϊχοί, κα&ηγηταί, άρχαιολόγοι, άν{}ρωποι τών 

γραμμάτων, προσκεκλημένοι καί φοιτηταi. 

Έν &ρχfι ώμίλησεν δ κοσμήτωρ κ. Τωμαδάκης, εtτα τόν τιμώμενον προσεφώ

νησαν δ πρύεανις, κ. Λ. Φιλιππίδη~ έκ μέρους τoii Πανεπιστημίου • Α-&ηνών, ό πρύ~ 
tανις κ. Δ. Κορωναίος έκ μέρους το'ίi Έ&νικοϋ Μετσοβείου Πολυτεχνείου, δ κα&η
γητής κ. Σπ. Μαρι,•Ciτος έκ μέρους της • Ακαδημίας Ά{}ηνών, ό κοσμή'tωρ της Φιλο• 
σοφικfις Σχολijς τοϋ • Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μ. Μανούσα~ 

κας έκ μέρους της Σχολής του, δ διευ{}υντfις τfις Γαλλικfις Άρχαιολογικης Σχο~ 

λfις κ. Daux έκ μέρους τών :Ξέ\•ων άρχαιολόγωv, ό Πρόεδρος κ. Π. Πουλίτσας έκ 
μέρους της Έταιρείας Βυζαντινών Σπουδών καt δ κα{}ηγητi)ς κ. Ν. Κοντολέων έκ 

μέρους της έν Ά&ήναις Άρχαιολογικης 'Εταιρείας, οϋς πάντας ε!'tα &νελ.fi.d.lν εtς τό 
βημα ηίιχαρίστησεν δ κα1rηγητης κ. Όρλάνδος, δστις καί έν συνεχε(q. ώμίλησε { με'tά 
προβολών) μέ {}έμα «"Η πρόσφατος &ναστήλωσις τής Καταπολιανης τfις Πάρου καt 

τά έξ αύτης προκύψαντα εύρήματα καl πορίσματα:.., Τοϋ c Χαριστηρίου:.. τυποϋ'tαt 

i)δη δ Β' καί Γ' τόμος. 

ΒΥΖΑΝΊΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 

Ό όμότιμος κα1rηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. "Ανδρέας :Ξυγγό~ 

πουλος έξελέγη τακτικόν μέλος της "Ακαδημίας Ά-6-ηνών είς τήν εδραν τής Βυζανη~ 

νiϊς καί Μεταβυζαντινfις τέχνης, 

Ό τακτικός καit-ηγητiις τοίi Πανεπιστημίου • Αitηνών κ. Διονύσιος Α. Ζακυ&η· 

νΟς έξελέγη τακτικόν μέλος της • Ακαδημίας • Α&ηνών είς τήν εδραν τής Βυζαντινής 

καί Μεταβυζαντινής Ίστορίας καί τοϋ Πολιτισμού. 

Δέν κατέστη δυνατη ή πλήρωσις της ε:δρας τής Βυζαντινης καί Μεταβυζαντι

νfις Γραμματείας, μη έκλεγέντος τoiJ ύποψηq::ίου κα-&ηγητοϋ κ. Ν. Β. Τωμαδάκη. 
·ο τακτικός κα&ηγητi)ς τfjς Μεσαιωνικής "Ιστορίας εν τφ Πανεπιστημίφ Θεσ-
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σαλονίκης κ. Μ. 'Ι. ΜανοUσακας έξελέγη ύπό τfις 'Ακαδημίας 'Αfl-ηνών διό. μίαν 
πενtαετίαν διευitυντiις τοϋ Βυζαντινού ~Ινστιτούτου της 'Ένετίας ( άντl. τfjς άποχω
ρησάσης Κυρίας Σοφίας • Αντωνιάδου ). Ό κ. ΜανοUσακας διατηρεt καί την έν Θεσ· 
σαλονίκυ Εδραν του. 

co διεuftuνtiις τής 'Εττετηρίδος κ. Ν. Β. Τωμαδάκης άνεκηρύχ{}η έπίτιμος διδά· 
χτωρ tiις Φιλοσοφικfις Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Μιλάνου. 

'Ο εφορος άρχαιοτήτων δ.Φ. κ. Δημήtριος Πάλλας έξελέyη τακτικΟς κα&ηγητής 
τfις Βuζαντινfις Τέχνης έν τfi Φιλοσοφικfl Σχολfi τοϋ Πανεπιστημίου Ά{}ηνών. 

"0 διδάκτωρ κ. Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης έξελέγη ύφηγητi}ς τfις Βυζανηνijς 
Φιλολογίας έν τι'ρ Πανεπιστημίφ Άitηνών. 

'Ο διδάκτωρ κ. Νικ. Δρανδάκης έξελέγη ύφηγητής τfί.ς Βυζαντινής τέχνης έν τίj 
Φιλοσοφικfi Σχολfi 'Αθ·ηνών καΙ. εν συνεχείl} τακτικΟς κα{}ηγητής τfις αύτi'jς Εδρας 
έν τfi Φιλοσοφικίj Σχολfι 'Ιωαννίνων. 



ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΘ' ΩΝ ΑΝΤΑΛΛΆΣΣΕΤΑΙ Η ΕΠΕΤΗΡΙΣ 

Αθηνa, ΞΗ', 1965 (Άθf'jναι). 
Analecta Bollandiana, 83, 1965 (Bruxelles). 
~ΑρχεΙον των Βυζαντινων Μνημείων της 'Ελλάδος, Ι', 1964 (Άθfίναι). 
Άρχε'Lον Έκκλησιαστικου καi Κανονικου Δικαίου, Κ', 1965 (Άθfιναι). 
Byzantinische Zeitschrift, 58, 1965 (Milnchen). 
Byzaniinoslavica, XXVI, 1965 (Prague). 
Byzantion, XXXV, 1965 (Bruxelles). 
Bollettino della Β. Greca di Grottaferrata, η. serie, ΧΙΧ, 1965 (Grottaferrata). 
Dacia, revue d'arch6ologie et d'l1istoire ancienne, nouvelle serie VIII, 1964 (Bucarest). 
Δελτίον τfjς ΊστορικfΊς καi Έθνολογικfjς 'Εταιρείας τflς 'Ελλάδος, ΙΗ', 1965- 1966 

(Άθijναι). 

Δελτίον τfjς Χριστιανικiiς Άρχαιολογικfις "Εταιρείας, περ. Δ', Δ', 1964-1965 (Άθiiναι). 
Duωbarton Oaks Papers, 19, 1966 (Washington). 
Emerita, ΧΧΧΙΙΙ, 1965 (Madrid). 
Έπετηρiς τοϋ Λαογραφικου 'Αρχείου, ΙΕ'- 1ς-·, 1962-1963 (Άθi)ναι). 
Έπιστημονικf] Έπετηρiς Φιλοσοφικης Σχολfις Πανεπιστημίου 'Αθηνών, ΙΕ', 1964-

1965 (Άθijναι). 
Ήπειρωτικf] Έστία, 14, 1965 ('Ιωάννινα). 
Θησαυρίσματα, 3, 1964 (Βενετία). 
Jrenikon, XXXVIII, 1965 (Chevetogne, Belgique). 
Jahrbuch der Oesterreichischen Byzantinischen Gesellschaft, XIV, 1965 (Graz-Kδln). 
Κυπριακαi Σπουδαί, ΚΘ', 1965 (Λευκωσία). 
Κυπριακά Χρονικά, Δ', 1965 (Λευκωσία). 
Μικρασιατικι'.ι Χρονικά, IB', 1965 (ΆθfΊναι). 
Nouv-elle Revue Thέ:o]ogique, 87, 1965 (Louvain). 
OrientaJia Christiana Periodica, ΧΧΧΙ, 1965 (Roma). 
Παρνασσός, Ζ', 1965 ('Αθήναι). 
Proceedings of the Royal Irish Acadeιny, 64 sect. C 1965 (Dublin). 
Revue des :έtudes Byzantines, ΧΧΙΙΙ, 1965 (Paris). 
Revue des Etudes sud- est Europeennes, ΙΙ, 1964, ΠΙ, 1965 (Bucarest). 
Revue Roumaine dΉistoire, IV, 1965 (Bucarest). 
Revue Rouωaine d'Histoire de IΆrt Π, 1965 (Bucarest). 
Scriptorium (Revue internationale des etudes relatives aux ωanuscrits,) ΧΙΧ, 1965 (Bru-

xelles). 
Srednie Vjeka, 27, 1965 (Μόσχα). 
Studii (Revisti'f de Istorie), 18, 1965 (Bucarest). 
Studii .;;i Cercet3τi de Istoria Artei (seria Arta Plastica), 12, 1965 (Bucarest). 
Stndii 9i Cercetari de Istorie veche, 16, 1965 (Bucarest). 
Vizantijskίj Vreωennik, XXVI, 1965 (Μόσχα). 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1965 

ΕΣΟΔΑ 

lo "Υπόλοιπον έκ της οίκονομικfις διαχειρίσεως τοϋ Ετους 1964: 
20 "Εκ συνδρομών τών έταίρων .• ο ο • ο ο ο •• ο ο ο • 

3. Έκ πωλήσεως τijς Έπετηρίδος •.. ο ο ο ο • ο •• ο 

4. 'Εκ τόκου κατα-&έσεως έν τψ ΤαχuδρομικΦ Ταμιεutηρίψ ο 

5, • Εκ χορηγιών : 
α') Τής Παγκείου Έπιτροπi'jς ο • ο • • ο ο ο ο 

β') Τής έν • Αfi-ήναις • Αρχαιολογικijς 'Εταιρείας ο 

• 12.000 
. 20.000 

Δρχ. 

171.815.40 
12.860 
20.!00.40 

4.026 

Σόνολον 240.801.80 

ΔΑ ΠΑΝ ΑΙ 

ι. Είς έξόφλησιν τής έκτυπώσεως του ΛΓ' τόμ. της Έπετηρίδος ο • ο 
2. Προμή-&εια χάρτου διό. τiιν έκτύπωσιν τοϋ ΛΔ, τόμ. τfjς Έπε-ι;ηρίδος 

3. Δι" έκτtίπωσιν τοϋ ΛΔ' τόμ. της Έπετηρίδος ο ••• 

4ο • Αμοιβαί διό. παρασχε6-είσας ύπηρεσίας . ο ο ο • ο 

5. Δι" ένοίκιον γραφείου καί άποitήκης τijς cΕ-ταιρειας ο 

6ο Είς μισ6-οiις #υρωροϋ, itέρμανσιν κλπ. ο ο ο •• ο ο 

7. Προμή6-εια βιβλίων πρΟς πλοuτισμΟν της Βιβλιο&ήκης 
8. Διό. βιβλιοδεσίαν περιοδικών .. ο •••• ο ο ο ο ο ο 

9. "Έντυπα. Γραφικiι Uλη. Μεταλλογραφήματα. Ταχυδρομικό.. 

10. Είς Δημον "Α6-ηναίων διό. -τέλη κα#αριότητος ο ο ο ο ••• 

11. "Επιπλώσεις . ο ••• ο ο • ο ο ••• ο ο • • • ο • • ο 
12. Άσφάλισις τοϋ διαμερίσματος τών γραφείων τfις 'Εταιρείας 
13. "ΗλεκτροφωτισμΟς ο ο ο • • • _ο • ο ο ο • ο • ο • ο ο • 

14ο Τηλεφωνικό. τέλη ο ο ο ο ο ο ο ο ••• ο ο •• ο • • ο ο 

15, Χαρτοσήμανσις δικαιολογητικών τών έσόδων τοϋ Ετοuς 1964 
Σtίνολον 

"Υπόλοιπον εtς νέον, μετρητό καί κατάitεσις είς Ταχuδρομ. Ταμιευτήριον 

Σύνολον 

'Εν "Αfl-ήναις τίj 19τι Ίανουαρ(ου 1966 
Ό Ταμίας 

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 

28.200 
8.568 

30000 
15.173 

9.557 
9.244 

18.248 
8.970 
3.625 

298 
7.000 

358 
132 
911 
323.90 

140.607.90 
100.193.90 

240.801.80 



ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος 

t Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΠΟΣ t 
"Αντιπρόεδροι 

Ι. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ t 
ΓΕΩΡΓ!ΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ i· 

Γεν. Γραμματεiις 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ t 
Ταμίας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΠΑΛΔΟΣ t 

Σύμβουλοι 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ t 
ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ t 
ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓ Α t 
ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ t 
ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ t 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ t 
t ΑΡΧ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ t 

Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ t 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ t 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Πρόεδρος 

ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

• Αντιπρόεδροι 
ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Γεν. ΓραμματεUς 

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ταμίας 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Σύμβουλοι 

ΒΕΛΠ:ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ Δ!ΟΝΥΣ!ΟΣ 

ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ 

ΦΩτΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

' 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΑΜΠΟΤ Ε. t 
ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. t 
ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ Ι. t 
ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ Χ. t 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. t 
ΖΕΡΒΟΣ Ι. t 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ t 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. t 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. t 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Δ. t 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ t 

ΜΕΓΆΛΟΙ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ t 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. t 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. t 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. t 
ΜΑΘ!ΟΠΟΥΛΟΣ Π. t 
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. t 

t Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕτΙΟΣ t 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. t 
ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. t 
ΣΙ:ΙΙΩΝΙΔΗΣ Β. t 
ΣΚΟΥΤ ΑΡΗ ΝΕΛΛΗ t 
ΠΠΑΛΔΟΣ Γ. t 
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. t 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

t ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕτΙΟΣ t 
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΕΛΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ t 
Ο ΔΗΜω: ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡ ΑΙΩΣ 

ΛΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ t 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ i· 
ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. t 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ t 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ t 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΑΓΚΕ!ΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΡΑΚτΙΒΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ t 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ Δ!ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ t 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΤΟ ΑΘΉΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΝ 

ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣ!ΟΣ 

ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ t 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ t 
ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ t 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣτΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ t 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ t 
ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ t 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ t 
ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ t 

ΛΑ!ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
t ΑΡΧ. ΛΙΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ t 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ t 
MILLER \iVILLIAM t 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛτΙΑΔΗΣ 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ t 
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ t 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ t 

ΔΩΡΗΤΑΙ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ t 
ΓΕΝΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑτΙΟΣ t 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ t 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ t 
Π'ΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑ.ΝΝΗΣ t 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΙΠΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

t Ο ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ t 
ΚΥΤΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ t 
ΝΙΚΟΛΑfΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ t 
ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ t 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙτΙΜΆ 

t Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ t 
t Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕτΙΟΣ t 

ALBERTONI ALDO t 
ANASTAS!JEVIC DRAG. t 
BABINGER FRANZ 
ν 

BANESCU Ν. 
BENESEVIC V. t 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ. t 
BRECCIA EV. 

BREHIER L. t 
BROUWER I<'RANC. DE SIMONE t 
BURY ]. Β. t 
BYRON R. t 
CADAFALCH ]. Ρ. t 
COLLINET PAUL t 
DAIN Α. t 
DANIELOU JEAN 
DARKό Ε. t 
DA WKINS R. Μ. t 
DELEHAYE HIPPOL. t 
DIEHL CHARLES t 
DOLGER FR. 

EBERSOLT ]. t 
EHRHARD ALBERT t 
FERRARI DAJ,LE SPADE GIAN. t 
GERLNED Ε. t 
GIANNELLI CIRO t 
GREGOIRE HENRI t 
GUILLAND RODOLPHE 

JERPHANION GUIL. DE t 
HALKIN FR. 

HEISENBERG Α. t 
HESSELING D. t 
HOFMANN GEORG t 
IORGA Ν. t 
KURTZ ED. t 
LAURENT VIT. 

LEMERLE PAUL 

LOENERTZ R.·J. 
MARSHALL F. Η. 

MERCAτr SILVIO GIUSEPPE t 
MERTEN ERICH 

MILLER WILLIAM t 
MILLET G. t 
MORAVCSIK G. 

MURAτi FR. t 
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Β. Α. t 
NOAILLES PIERRE DE t 
PALMIERI AUR. t 
PAVOLINI PAOLO t 
PERNOT Η. t 

t Ο ΠΡΟΥΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ t 
RODD SIR RENNELL 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. t 
SCHELTEMA Η. 

SCHLUMBERGER G. t 
Α.Μ. ΧΑfΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ 

SOKOLOV Ι. t 
STRZYGOWSKI JOS. t 
TAFRALI Ο. t 
USPENSKIJ F. t 

t:,. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ά γαπητος Γεώργιος 

Ά/Ιανασιάδης Νόβας Γεώργιος 

'Αλεξόπουλος Γεώργιος 

'Αλιβιζάτος Γεράσιμος 

'Αντωνοπούλου • Δανιi]λ "Ηβη 
'Αποστολάτος Σπϋρος 

Άραβαντινος Γεώργιος 

'Αρβιλι&ς Κωνσταντίνος 

'Αρμένης 'Αριστοτέλης 

Ά τέσης Βασίλειος 

Βαγιακάκος Δικαίος 

Βάλληνδας Στυλιανος 

Βάρτσος 'Ιωάννης 

Βασιλειάδης Δημήτριος 

Βασιλείου Σπϋρος 

Βασιλικοπούλου Ά γνi} 

Βελαώρας Δημήτριος 

Βέλλας Βασίλειος 

Βελουδίου Μαρία 

Βέλτσος Γεώργιος 

Βερναρδάκης Κωνστ. 

Βουκίδης Τιμολέων 

Βρανούσης Λέανδρος 

Γαβαλάς Ά ναστάσιος 

Γαλάτης Στέφανος 

Γερουλάνος 'Ιωάννης 

Γιαννακόπουλος Θεόδωρος 

Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος 

Γκητάκος Μιχαi]λ 

Γκίνης Δημήτριος 

Γριτσόπουλος Τάσος 

Α' ΤΑΚΤΙΚΑ 

Δασκαλάκης 'Απόστολος 

Δημάκης 'Ιωάννης 

Δημακοπούλου Φωφrο 

Δημαράς 'Ιωάννης 

Δημαράς Κωνσταντίνος 
Δημητροκάλλης Γεώργιος 

Δοανίδου Σοφία 

Δραγούμης Φίλιππος 

Δρανδάκης Νικόλαος 

Ζακυ/Ιηνος Διονύσιος 

Ζαμπατijς Έμμανουi]λ 

Ζέπος Παναγιώτης 

Ζούβας Παναγιώτης 

Ζώρα Πόπη 

Ζώρας Γεώργιος 

Θεμελij • Κατηφόρη Δέσποινα 
Θέμελης Χρυσόστομος 

Θεοδωρακόπουλος 'Ιωάννης 
Θεοφανίδης 'Ιάσων 
Θεοχάρη Μαρία 

Θεοχάρης Κωνσταντίνος 

Καλαντζijς Εύστράτιος 

Καλβοκορέσης Δημήτριος 
Καλλιγάς Μαρίνος 

Καλποϋζος 'Ιωάννης 

Καναρέλλη Νίτσα 

Κανδρi'jς Εϋ/Ιύμιος 

Καραναστάσης • Αναστάσιος 
Κασιμάτης Γρηγόριος 

Κασκαμπάς 'Ιωάννης 
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ΚατσοuρΟς 'Αντώνιος 

Κόλιας Γεώργιος 

Κολοκοτρώνης Βλαδίμηρος 

Κομίνης Άllανάσιος 

Κονιδάρης Γεράσιμος 

Κοντολέων Νικόλαος 

Κορρ1:ς Στυλιανος 

Κούκκου 'Ελένη 

Κουκουλ1:ς 'Ιωάννης 

Κουρμούλης Γεώργιος 

Κούρνιας Κωνσταντίνος 

Κουρούσης Σταύρος 

Κούρσης Νικόλαος 

Κοuσκουτόπουλος Χρυσόστομος 

Κουτσιλιέρης 'Ανάργυρος 

Καυτσοκώστα Δάφνη 

Κουτσούκοu Φωτεινfι 
Κουτσοχέρας Στά/Ιης 

Κραντονέλλη 'Αλεξάνδρα 

Κρεκούκιας Δημήτριος 

Κρητικος Παναγιώτης 
Κυριαζοπούλου Μιράσγεζη Μαρία 
Κυριάκης Κυριάκος 

Κuριακόποuλος Κωνσταντίνος 

Κωνσταντόπουλος Νικόλαος 

Κωτούλας Κωνσταντίνος 

Λαζαρi'jς Θεόδωρος 

Λαμψίδης Όδυσσε\ις 

Λαχανάς Βασίλειος 

Λειβαllηνος Διονύσιος 

Λιβαδάρας Νικόλαος 

Λιβεριάδης Εύελπίδης 

Λουκάτος Σπυρίδων 

Μαμώνη Κ υριακi} 

Μανάφης Κωνσταντίνος 

ΜανδηλαρΕiς Βασίλειος 

Μανijς Εύάγγελος 

Μαργαρίτης 'Αλκιβιάδης 

Μαρινάτος Σπυρίδων 

Μαρκουtζος Ίωάννης 

Ματορίκος Παναγιώτης 

Μάτσης Νικόλαος 

Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος 

Μέγας Γεώργιος 

Μελισσουργος 'Ηλίας 

Μιράσγεζης Δημοσ(}ένης 

Μουστάκης Βασίλειος 

Μου τού ση Άντι γόνη 

Μπάρλα Χαρίκλεια 

Μπαρμπάτη - Βάρτσου Εύ/Ιαλία 
Μπόνης Κωνσταντίνος 

Μπουμπουλίδης Φαίδων 

Μπρατσιώτης Παναγιώτης 

Ναουμίδης Μάρκος 

Νειάδας Βασίλειος 

Ν ικολαtδης Σοφοκλi'jς 

Ν ικολόπουλος Παναγιώτης 

Ν ικολοπούλου Χάρις 

Νομικος Γεώργιος 

Ξυγγόπουλος 'Ανδρέας 

Ξύδης Θεόδωρος 

'Ορλάνδος 'Αναστάσιος 

Πάγκαλος Δημήτριος 

Παναγιωτάκης Νικόλαος 

Παναγιωτάκος Παν'αγιώτης 
Παναγόπουλος 'Ιωάννης 

Παπαδόπουλος Στυλιανος 

Παπάζογλου Χρi'jστος 

Παπα"ίωάννου Κωνσταντίνος 

Παπανδρικόπουλος Γεώργιος 

Παπαντωνίου • Αγησίλαος 
Πατριαρχέας Παναγιώτης 

Πατρινέλης Χρijστος 

Παυλόπουλος Κανάρης 
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Πέρδικας Παναγιώτης 

Πέτροβιτς Νατάλης 

Πλακίδης Σταίίρος 

Πολίτου Δανάη 

Πουλίτσας Παναγιώτης 

Πούλος 'Ιωάννης 

Πουρijς Μιλτιάδης 

Ράμφος 'Ιωάννης 

Ραφτόπουλος Γεώργιος 

Ρωμαίος Κωνσταντίνος 

Σαραντi'jς Μιλτιάδης 

Σαρρijς 'Αλέξανδρος 

Σεργόπουλος Γεώργιος 

Σερπιέρης 'Ιω. Βαπτιστi}ς 
Σιμόπουλος Εύ(}ύμιος 

Σκυριανού Εύτέρπη 

Σμπαρούνης ΆΙΙανάσιος 

Σουλογιάννης Εύ/Ιύμιος 

Σούρλας Κίμων 

Σπυριδάκης Γεώργιος Κ. 

Στα/Ιοπούλου 'Ελευllερία 

Σταματιάδου Είρήνη 

Σταμίρης Γεώργιος 

Στεφανάκης Κωνσταντίνος 

Στεφανίδης Μάνος 

Στίκας Εύστάllιος 

Στράτος 'Ανδρέας 

Σωφρονόπουλος Γεώργιος 

τ ραυλος 'Ιωάννης 

Τρεμπέλας Παναγιώτης 

Τριανταφυλλόπουλος Ίω. Κ. 

Τσάλλη Μίνα 

Τσαντίλης Περικλi'jς 

Τσάτσος Θεμιστοκλi'jς 

Τσάτσος 'Ιωάννης 

Τωμαδάκης Νικόλαος 

Φορόπουλος Νικόλαος 

Φραγκούλης Γεώργιος 

Φουρκιώτης Κωνσταντίνος 

Φωτιάδης Εύάγγελος 

Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζηllεοδώρου 'Αντιγόνη 

Χατζηνικολάου Μαραβά • Αννα 
Χατζijς Παναγιώτης 

Χριστόπουλος Τάκης 

Χριστοφιλόπουλος 'Αναστάσιος 

Ψυχογυιος Κωνσταντίνος 

Βαφείδης Σάββας 

Βεζανi'jς Λεωνίδας 

Βλάχος Παναγιώτης 

Βουλ γαρίδης 'Ιωάννης 

Β' ΑΝΤΕΠΙ:!JΤΕΛΛΟΝτΑ 

Έζερτζόγλου Νικόλαος 

'Εφραιμίδης Στέφανος 

Γεωργιάδης Άρνάκης Γεώργιος 

Γκιουζέλογλου Καλλίνικος 

Γρίβας Κωνσταντίνος 

Δάμτσας Νικόλαος 

Δαπόλας Φραγκίσκος 

Ζάκος Γεώργιος 

Θεοφανίδης Θεοφάνης 

Θεοχάρης Δημήτριος 

Καλούμενος Δημήτριος 

Καρώνης Δημήτριος 

Καψωμένος Στυλιανος 

431 
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Κοτζιάς Δαμασκηνος 

Κουντούρης Χρίστος 

Κριαρiiς Έμμανουfιλ 

Κωνσταντινίδης Χρυσόστομος 

Κωνσταντίνος Ε!ρηνουπόλεως 

Μαλέτσχος Ά ντώνιος 

Μανούσακας Μ ανοϋσος 

Μαστροδημήτρης Παναγιώτης 

Μέντζος Θεοφάνης 

Μιρμίρογλου Βλαδίμηρος 

Μούτσογλου Σταϋρος 

Μουτσόπουλος Νικόλαος 

Μυστακίδης 'Αilανάσιος 

Νομίδης Μιλτιάδης 

ΟΙκονόμου Παναγιώτης 

Πανταζόπουλος Νικόλαος 

Παπαδόπουλος Στέφανος 

Παπαδοπούλου Δήμητρα 

Πατριαρχέας Γεώργιος 

Πελεκανίδης Στυλιανος 
Πετρόπουλος Δημήτριος 

Πρεμετίδης Γαβριfιλ 

Ρόκας Γεώργιος 

Σγουρδαίου Πολίνα 

Σιδερίδης Παναγιώτης 

Σιμαλαρίδου Αtγλη 

Σοφιανος Δημήτριος 

Τούντας Νικόλαος 

Τσολάχης Εvδοξος 

Τσολοδi'jμος Άilανάσιος 

Χαβιαρόπουλος Δημήτριος 

Χόλλεμπαχ Γεώργιος 

η[αριανΟς Διονύσιος 

27 ·7 ·1966 

ΠΑΡΟΡΆΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ 

Σελ. 10 στ. 3 άντί διακονείας γραπτέον διακονίας 

11 » 11 ,. αύtοκρατορείας :. αύτοκρατορίας 

11 25 > καταπίπτον κα1'α;ι;ϊ:πτον 

> 30 » 1 » σuμμίκτοu συμμείκτου 

32 23 Πιitανωτάτη ή προτεινομένη -όπό τοίi κα{}. Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

διόρ-&ωσις ένταύit-α : τής ήδlστης τώv λόγων μετέχειv ήχοϋς. 
» 35 > 8 άντί i;γείσθαι yραπτέον ήγείσθαι 

79 > 37 > ήμβεσβητε1το f1μφεσβητείτο 

:ιο 82 > 12 > έξοβελισμός > Οβελισμός 

> 84 » 30 > τινας > τινιiς 

> 91 Περί τfις έν ff. 271r • 282r «κωμφδlας)) τοϋ Θεοδώρου Λασκάρεως πρβλ. 

περίληψιν άνακοινώσεως Ί ωά ν. Π α π α δ ο π ο U λ ο u, La Satire du PrC
cepteur. CEuvre inedite de Tbeσdore 11 Lascaris, empereur de Nicee 
έν Deuxieme Congres International des Etudes Byzantines, Be1grade 
1927 ... Compte rendue par D. AnastasieviC et Ph. GraniC, BeJgrade 
1929, σ. 27. Περl τfις χειρογράφου παραδόσεως τών ρητορικών έργων τοϋ 

Θεοδώρου Λασκάρεως βλ. τΟ πρόσφατον μελέτημα τoii C b. Α s t r u c, La 
tradition manuscrite des reuvres oratoires profanes de Theodore ΙΙ 
Lascaris, Travaux et Memoires 1 ( 1965 ), σσ. 393 w 40!. 

Σελ. 119 στ. 11 άντl vεωτερ1]σn γραπτέον vεωτερlσn 
» 121 » 6 τijς όn:οίας » τήν όποίαν 

» 131 » 2 » μεταξiι μέταξiι 

131-132 'Εν τοίς Παρισινο!ς χειρογράφοις προσfl-ετέον: Παρισινός Έλλην. 

1171 (σ. 10, σημ. 2) και Παρισινος Έλλην. 1485 (σ. 10, σημ 2 ). 
:ι. 219 στ. 4 άντί παραuσιάζι:ι γραπτέον παρουσιάζει 

219 » 35 » Hellenίq.ue I{ellenique 

ΒDΒΤΗΡΙΣ Ε.ΤλΙΡΙilλl; ΒΥΖλΝτΙΝΟΝ ΣΠCΥΑΟΝ •ετοc ΑΔ' 28 



RESUMES DU VOLUME XXXIV, 1965 

Ν. Ρ α n α g i ο t α k i s, Leon le Diαcre, pp. 1-138. 

L'auteur examine la vie. de l'historien byzaηtiη Leoη le Diacre 
aiηsi que la traditioη manuscrite et les editions de sοη Histoire. Au 
premier chapitre divise eη deux parties, il etudie les ηotices sur la vie 
de l'historieη trouvees dans sοη propre ceuvre et il essaie d'identifier 
Leoη le Diacre et Leoη Asiaηos (Leoη Κοφ(οις chez Cedreηos), meηtioηne 
daηs la preface de l'histoire de Scylitzes. D'apres l'opiηioη de l'auteur 
Leoη le Diacre est deveηu ·eveque de Carie apres avoir ecrit sou histoire. 
Eηsuite il presente trois lettres iηedites qui porteηt le ηοm de Leoη 
proedre de Carie d'apres le codex 157 du moηastere de la Vierge de 
Halki. L'auteur croit que par des raisoηs de style ces lettres sont ecrites 
par l'historieη Leoη le Diacre. 

Au second chapitre il examiηe la traditioη maηuscrite de Leoη le 
Diacre et particulierement le codex unicus Paris. gr. 1712 qui probable
ment etait ecrit eη dictee. Le resultat de cet examen est que le compila· 
teur des diverses ceuvres, qui ont coηstitue le mauuel historique qu'on 
trouve dans ce manuscrit, est sans doute Psellos lui meme. L'histoire 
du maηuscrit avaηt qu'il fίit achete vers le milieu du XVIII• siecle par 
R. Τ r i c h e t du Fresne etait incoηηue. L'auteur montre egalement 
qu'une graηde partie des manuscrits de Trichet du Fresηe apparteηait 
auparavaηt a la bibliotheque d'Antoine Callerges, ηoble cretois et savant: 
Apres la mort de Callerges la braηche venitieηηe de Grimaηi • Callergi 
a herite cette bibliotheque. 

Ensuite il fait la descriptioη du codex Scorialensis Υ-Ι-4 qui est 
en partie uη apographe du codex Parisinus et il examiηe les editioηs du 
texte, les corrections apportees sur lui ainsi que les traductioηs. 

R. G u i ll α n d, Etudes sur l'histoire αdministrαtive de l'empire byzαn
tin. Les Pαtrices byzαntins des IV• et V• siecles, pp.139-174. 

Resumes du volume 435 

Ν. Ρ. Μ α t s i s, Sur lα parαphrase du Syπtαgnια de Mathieu Blastares 
pαι· Cοιιπαlis Critopoulos, pp. 175-201. 

La paraphrase en grec moderne du Syηtagma de Blastares p.ar 
Critopoulos a attire peu Ι' attention des chercheui'S modernes. Α vrai 
dire, la paraphrase de Critopoulos contient une compilation du Syntagma 
de Blastares et de l'Hexabiblos d'Harmeηopoulos. L'auteur examiηe 
divers problemes concernaηt la date de la compositioη, le coηteηu, la 
traditioη manuscrite de cette paraphrase, ainsi que l'influence exercee 
par celle-ci s'ur la composition d' autres Ν omocanons en grec moderne. 

Ρ. Μ α s t r ο d i m i t r i s, Uπe lettre inedite de Ν. &coundinos, pp. 
202-207. 

L'auteur preseηte une des lettres ecrites eη laugue grecque par 
Ν. Secoundinos, l'humaηiste et diplomate du XV• siecle. Par cette lettre 
Secoundinos console un ami pour la mort prematuree de sοη flls. Π 

s'agit probablemeηt d'uη texte autographe qui se trouve dans le cod. 
Allatiaηus 106 (F 83), η0 13 (ff. 221 V.222V). 

Dem. J. 
Michel 

Κ ο u t s ο y α n n ο p ο u l ο s, 
Psellos, pp. 208-217. 

La peπsee theologiqιιe de 

Εη defaut d'une editioη des ouvrages theologiques de Μ. Psellos, 
contenus daηs le Parisiηus 1182, l'auteur essaie de donner une esquisse 
de sa pensee theologique d'apres le «De omnifaria doctrina>> et quelques 
opuscules. Bien que peu original a ce qui concerηe la structure fonda
mentale du systeme Ν eoplatonique, Psellos η' est pas pour cela moins 
uη theologien orthodoxe important grace a sa conception dialectique du 
dogme triηitaire. Α la place de l'U η transcendent des Neoplatoniciens 
il substitue !Ή e η a s de Proclos, principe capable de sauvegarder le mul
tiple dans l'unite premiere, lequel a l'aide de ]a dialectique de μον~, πρ6ο
aος et ~πιστροφ1j il conγoit comme une unite triadique qu'il pose en 
tete du systeme de !'Ε t r e. 

Phedon C. Bouboulidis, Obserrations sur les <<Voyages>> de 
Nicαndre Noιιcios, pp. 218-221 

L'auteur preseηte des remarques critiques a l'edition preparee par 
J. -Α. d e F ο u c a u I t (Nicαπdre de Corcyre <<Voyages)). Pαris 1962}, 



436 Resumes du volume 

il apporte quelques complements bibliographiques sur la vie et l'ωuvre 
de Nicandre Noucios et se servant du Cod. Taurin. Graec. LXIV. C. ΠΙ. 
7 ( = Cod. Paris. Suppl. Gr. 1311) note les divergences de l'θdition du 
texte compare par de Foucault. 

Τ. Α. G r i t s ο p ο u l ο s, L' Ecole Pαtriαrchαle de Constαntinople ά 
lα premiere periode de son fonctionnement, pp. 222-297. 

L'etude clairifie l'activite de l'Ecole Patriarchale pendant les deux 
premiers siecles (XVe et XVIe) apres la prise de Constantinople. 

Au chapitre Ι «Les premiers pas>>, l'auteur presente la fondation de 
I'Ecole immediatement apres la chute de l'empire comme une reaction 
des intellectuels de l'Hellenisme assujetti contre le barbarisme de l'Asie. 
L'orgaώsation de l'Ecole, que fut le continuateur de l'ωuvre de I' Οtκοu
μενικ!] Σχολ!] en Byzance, se presente dans les cadres de la tradition 
mais en meme temps elle tend a s'adapter aux exigences nouvelles. 
Comme premiers professeurs l'auteur suppose Mathieu Camariotes et 
apres lui le Grand Rhθteur Manuel de Corinthe. 

Le chapitre Ι! <<Continuateurs possibles", traite les bien connus 
magistrats du Patriarchat de Constantinople Antoine Carmalikis et 
Manuel Galissiotis comme continuateurs dans l'ωuvre de l'enseignement. 

Au chapitre ΠΙ <<Developpement posterieur", l'auteur examine 
l'etat du Patriarchat apres la chute de Constantinople et ensώte etudie 
la personnalite de 'Ελεαβοvλκος, que considere comme un des professeurs 
de l'Ecole Patriarchale. Μιχαiιλ Έρμ6δωρος Λ?ίσταρχος (originaire de 
Zante, homme fort instruit et ami des plusieurs patriarches) etait, peut
etre, lui aussi un des professeurs. 

Chapitre IV «Periode de Zygomalas>>. Les tres instruits professeurs 
de l'Ecole Patriarchale et hauts fonctionnaires de l'Eglise Jean Zygo
malas et son fils Theodose, originaires de Ν auplie ayant largement ecrit 
et enseigne, occupent une periode assez longue dans l'histoire de la vie 
spirituelle de la Grece asservie et specialement de Constantinople. Dans 
cette meme periode appartiennent Symeon Cavassilas, Manuel Malaxos 
et Leonardos Mindonios. Au chapitre suivant l'auteur examine la per
sonnalite d'un autre maitre de l'Ecole, Georges Aitolos et au dernier 
chapitre, «Les paralipomenes", il essaie a preciser la situation creee dans 
Ie reste du monde grec apres le 29 Mai 1453. Il examine tout de meme 
l'activite des grecs rθfugies a l'Occident et enfin l'orgaώsation de la vie 
spirituelle de l'Hellenisme apres la chute de l'Empire Byzantin. 

R6sum6s du volume 437 

D. Β α s i l i α d i s, Autour de lα dαtαtion de l'eglise de Sαinte Trinite 
d'Adαmas de Melo, pp. 298-303. 

L'auteur s'appuyant sur une de ses etudes anterieures montre com
me arbitraire l'opiώon selon laquelle cette eglise a ete construite en 
1800 et fut le «eatholicon>> d'un monastere aboli plus tard. Ρ. de Tourne
fort, periegete frangais, qui a visite l'ile en 1700, ne connait pas cette 
eglise, qui probablement n'existait pas encore. 

Μ α r c e l R i c h α ι· d, Le commentαire du Gι·αnd Cαnon d' Andre de 
Crete pαr Acαce le Sαbαϊte, pp. 304-311. 

Ν. Β. Τ ο m α d α k i s, Θύρα- θύραθεν, p. 312. 

Expose des nuances du sens des mots des l'Ecriture Sainte et suivant 
avec leurs derives et leurs composes jusqu'a l'θpoque Byzantine. 

D. J. Ρ α ll α s, Les idees esthetiques des Byzαntins αvαnt lα chute de 
Constαntinople (1453), pp. 313-331. 

Les Byzantins avant la chute de Constantinople passent par une 
periode de pessimisme. Ils doutent des valeurs de leur civilisation. Ils 
examinent de nouveau ces valeurs. Ils savent que l'Occident precede 
maintenant. La crise interne les conduit vers deux pόles: Les valeurs 
spirituelles de l'Occident en progres constituent l'un et le conservatisme 
l'autre de ces pόles; pendant cette epoque domine en Occident l'art 
gothique a sa phase internationale. Ses formes d'art constituent mainte
nant pour les byzantins un nouveau phθnomene artistique et le choix 
entre ce qui est nouveau et ce qui est traditionel se pose en face d'eux 
comme un dilemme inevitable. 

1. L'analyse a son point de depart dans la qualification de la pein
ture precedante comme grossiere (ίiτεχvος) dans un brevium de l'an 
1445 du monastere de Stroumbitza (Macθdoine). Pour que cette quali
fication soit commentee ayant pour base les textes ση entreprend le 
retablissement de la thθorie esthθtique des Byzantins. Les Byzantins 
memes croyaient que leur esthθtique etait fondee sur le principe de I' <<imi
tation>> c'est-a-dire l'imitation suivie par l'ancien art representatif. Ils 
croyaient meme que leur capacite concernant l'imitation de la nature 
etait plus grande que celle des anciens. Mais la difference reelle entre 
l'esthθtique byzantine et l'esthθtique ancienne se manifeste par les 
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resultats esthetiques, dus a la vraie difference de l'objet d'imitation dans 
l'art byzantin d'une part et dans l'art ancien d'autre part. Cet objet de 
l'art ancien θtait, bien-sU.r, le monde extέrieur, Ia nature. 

2. 11 resulte des textes de Manuel Raoul (milieu du XIVe s.) et de 
J ean Damascene que Ia capacite de l'artiste a imiter la <<νerite» ne se 
jugeait pas pendant le moyen age du degre de ressemblance de I'objet 
represente par l'art a la chose, mais, - comme il arrivait avec la Littera
ture - de la fidelite de l'imitation de l'originale plus ancien que l'artiste 
avait sous Ies yeux. L'artiste du moyen age ne se met pas devant l'objet. 
On rencontre du- debut du XVe s. dans les Ecphrases du Manuel ΙΙ Paleo
Iogue d'une part et dans celles des freres Marc et J ean Eugenicos de 
l'autre un changement a Ia position esthetique des savants byzantins 
et un retour vers la verite conforme a la nature. Un autre caracteristique 
de Ia nouvelle epoque est Ia familiarite des humanistes avec le gout de 
l'art ancien. Tandis qu'auparaYant la connaissance de l'art ancien se 
bornait seulement a la litterature ( connaissance de noms des artistes 
anciens) - ils n'existaient pas des conditions historiques pour qu'on 
puisse observer et comprendre cet art - elle pl"Ovient maintenant par 
les monuments; on les observe, on comprend Ie caractere de cet art et 
on apprecie l'objectivite de ses imitations. C'est Manuel 1\fessoloras qui 
le fait, mais il est a remarquer dans ce cas que Messoloras acquiert cette 
disposition en observant des ceuvres de l'art rornain naturaliste en 
Italie. 

3. Le cas de Marc et J ean Eugenicos est caracteristique, car il 
montre la disjonction spirituelle des Byzantins avant la chute. de Con
stantinople. Ces deux gens, bien qu'ils etaient conservateurs du point 
de vue de la religion - defenseurs de I'Orthodoxie - ont rnontre un 
esprit d'entl1ousiasme quand ils s'etaient trouves devant des ceuvres 
d'art italien et frangais conternporaines - Marc les ayant vnes probable
ment en Italie pendant son sejour an Concile de Florence (1438/39). 
L 'unioniste Gregoire Melissenos ou Mamrnes - plus tard patriarche 
de Constantinople sous le nom de Gregoire III - a forrne pendant le 
Concile de Florence une theorie esthetique «archaistique» c'est-a-dire 
qne l'art religieux devait rester fidele au style de la tradition artistiqne 
de l'eglise. Quelqnes decades auparavant l'antinnioniste Syrneon de 
Thessalonique a formule une these selon laqnelle la nature de I'image 
exige - d'apres des principes de Ia ration - un style qui sera oppose 
aπ naturalisme et que, par consequent I'art naturaliste des Occiden
taux se trouve en dehors de Ia regle de la religion. Cependant Syrneon 
en interpretant les forrnes artistiques cornrne attachees chaqne fois a 
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l'etat social rnontre une conception progressiste cornrne s'il avait depasse 
le rnoyen age. 

Pendant Ι' agonie de Byzance se reveille un esprit essentiellernent 
regenerateur. On cherche des reformes ωconomiqnes, sociales, politi
qnes en rnerne ternps qne spirituelles. Un monvernent renovateur se 
produit aussi dans l'art, par la reforrne de ses rnoyens expressifs ayant 
cornrne base Ies renssites de I'art occidental - le gothiqne tardif -. 
Cette rnarche spirituelle et artistiqne vers I'Occident caracterise princi
palement les classes snperieures de la societe Byzantine. 

D. J. Ρ α ll α s, Sur l'iconogrαphie des fαbles esopeennes, pp. 332-335. 

C'est une note supp!ernentaire de l'article intitule <<Un lintean byzan
tin dn Musee de Corinthe», paru dans cette revue, v. 30, 1960-1961, 413 ss. 
et οίι on a essaye d'etablir en partie une iconographie de fables au con
rant dans le rnonde byzantin. 

1. Le sujet dn bas-relief Istamboul, Musee Ottornan Νο848 (Mendel, 
Catalogue, ΙΙ, 412 Ν ο 963[848]) representant un ane avec sa patte dans 
la bouche d'un loup qui suit (fig. 1), nous donne apres ce du linteau 
corinthien (voir l'article cite fig. 1 et 2) un deuxierne exernple d'illustra• 
tion de la fable esopeenne «Le loup rnedecin» (Perry Ν0 187, Hausrath, 
ΙΙ, Νο 198). On peut retablir ainsi une iconographie de deux episodes 
successifs de cette fable. 

2. Le sujet d'une peinture rnurale, qui se voyait autrefois sur Ie 
rnur nord a l'exterieur d'une chapelle situee pres des villages Livera et 
Kapi-Kioi au territoire de Trebizonde (Tsαkαlof, Byz. Zeitschr. 19, 
1910, 120 s), rnontrait un coq sur un arbre et un renard au-dessous 
(fig. 2); il presente un exernple encore de l'illustration de la fable eso
peenne <<Le chien, le coq et le renard» (Perry Ν0 252, Hausrath Νο 268). 
La peinture se datait peut-etre a l'an 1403/4). 

3. Cornrne un comrnentaire pour la rnosaique <<Asinus NICA>> a 
Djemila (voir I'article cite fig.16) on cite le passage Preisendαnz, Papyri 
graecae rnagicae, Ι, 178 v. 3255. 
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